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УВОД 

Политика руралног развоја је политика која за циљ има пружање помоћи руралним 

подручјима у ефективном и ефикасном искоришћавању свог територијалног капитала, са 

циљем унапређења сопствене конкурентности. Основу рурланог развоја чини територијална 

кохезија која изграђује и развија економску и социјалну кохезију, а сама територијална 

различитост је кључни потенцијал који је потребно континуирано развијати. Од 1991. године 

Европска унија као основни принцип за приступање структурним фондовима развија 

примену специфичне методологије руралног развоја под називом LEADER1 приступ, а кроз 

наведену иницијативу финансира различите активности локалних заједница.  

Стицањем статуса кандидата за чланство у ЕУ од марта 2012. године Република Србија 

мења своја дотадашња права и обавезе у процесу придруживања ЕУ. Између осталог, нова 

улога Републике Србије значајно мења апсорпцију фондова ЕУ и финансијске могућности 

које постоје за приватни, јавни и цивилни сектор, отварањем ИПАРД-а – програма 

претпристуне помоћи за рурални развој. 

Због горе наведеног, предствници пословног и цивилног сектора са подручја 14 

насељених места, донели су одлуку о анимирању локалних актера са циљем формирања и 

изградње капацитета ЛАГ-а која би у складу са основним LEADER принципима дала 

допринос развоју локалне заједнице. 

Локалне самоуправе Кула и Врбас, на иницијативу и у разговору са кључним локалним 

актерима са подручја, донелесу одлуку да пруже помоћ процесу формирања Локалне 

акционе групе које покрива подручје свих насеља ове две општине,  у складу са LEADER 

иницијативом. 

Подручје које покрива ЛАГ „Срце Бачке“ обухвата територију свих насељених места на 

територији општина Кула и Врбас. 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. Од краја децембра 2016. 

до половине 2017. године одржани суинфо дани, едукативни програми и радионице са 

кључним локалним актерима из сва три сектора, а обрађиване су теме које се, поред саме 

организације и функционисања ЛАГ-а, односе и на LEADER програм, заједничку 

пољопривредну политику ЕУ, ИПАРД, међуопштинску сарадњу и територијалну кохезију, 

појмове руралног и регионалног развоја. Током информативно-едукативног процеса, 

искристалисала се група од око 80 актера из сва три сектора која представља иницијативни 

одбор заслужан за покретање процеса формирања ЛАГ-а. Оснивачка скупштина одржана је 

25.09.2017. године, са првим и основним циљем новооснованог удружења, а то је 

имплементација Локалне стратегије руралног развоја у складу са LEADER принципима. 

Општина Врбас, као дугогишњи партнер и локална самоуправа са којом општина Кула 

историјски посматрано има најјачу кохезиону силу исличан развојни правац, базиран на 

великим индустријским капацитетима, прикључила се 2019. године. Током 2019. године 

организован је низ састанака између представника већ формираног Парнерства које је 

покривало само насељена места у општини Кула и представника приватног, цивилног и 

јавног сектора насељених места општине Врбас. 

 
1 Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 
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Процес израде ЛСРР, ЛАГ „Срце Бачке“ заснивао се на принципу одржавања радних 

састанака свих кључних локалних актера из сва три наведена сектора. Тим је најпре радио на 

прикупљању података и припреми ситуационе анализе, изради SWOT матрицe, а затим се 

кроз радионице дошло до усвајања визије, као и дефинисања стратешких праваца развоја. 

Сви учесници су кроз раније формулисан образац изнели своје предлоге пројеката, са 

акцентом на оне који имају мултисекторски и иновативан ефекат, а тим је на радним 

састанцима пројектне предлоге анализирао и припремао за делегирање у оквиру листе 

пројеката које се налазе у поглављу 5. 

ЛСРР подручја које покрива ЛАГ „Срце Бачке“ представља скуп циљева, приоритета, 

програма и развојних мера у циљу унапређења економског развоја подручја и развоја 

друштвене инфраструктуре базиране на принципима одрживог развоја са циљем унапређења 

квалитета живота људи у руралном подручју које покрива ЛАГ. Кроз ЛСРР јасно је 

дефинисано стање подручја, са свим његовим карактеристикама и ресурсима значајним за 

развој свих сектора. 

Локална стратегија руралног развоја за период 2020-2023. године усвојена је седници 

Скупштине одржаној 20.08.2020. године у Кули. 
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1. Дефиниција подручја и популације обухваћене Локалном стратегијом 

руралног развоја ЛАГ „Срце Бачке” 

 

1.1.Опште географске и административне карактеристике подручја, културна, историјска и 

природна баштина 

Локална акциона група „Срце Бачке“ (у даљем тексту: ЛАГ) се налази у Републици 

Србији, на северо-западу Аутономне покрајине Војводине, на подручју западнобачког и 

јужнобачког управног округа. Заузима средишњи део географске области Бачке, па отуда и 

назив „Срце Бачке“.  

ЛАГ у потпуности обухвата територију две јединице локалне самоуправе – Куле и 

Врбаса, а границе подручја одговарају административним границама јединица локалних 

самоуправа.  

На ЛАГ подручје се на северу наслањају територије општина Бачка Топола и Мали 

Иђош, на истоку Србобран и Темерин, на југу Нови Сад, Бачки Петровац и Бачка Паланка и 

на западу Оџаци и Сомбор. На простору од 857 км2, од чега општина Кула заузима 481 км2,  

а општина Врбас 376 км2, према 

попису из 2011. године живи 85.193 

становника у 14 насељених места. 

Насељена места која чине ЛАГ су: 

Врбас, Куцура, Змајево, Бачко Добро 

Поље, Равно Село, Савино Село и 

Косанчић у општини Врбас и Кула, 

Црвенка, Сивац, Руски Крстур, 

Крушчић, Липар и Нова Црвенка  у 

општини Кула. 

 

Табела 1. Број становника ЛАГ подручја према насељеним местима и проценат у односу на укупно становништво ЛАГ 
подручја 

РБ Насељено место:

Број 

становника¹⁾

ућешће у 

укупном броју 

становника РБ Насељено место:

Број 

становника¹⁾

ућешће у 

укупном броју 

становника

1 Врбас 24.112 28.30% 8 Бачко Добро Поље 3.541 4.16%

2 Кула 17.866 20.97% 9 Равно Село 3.107 3.65%

3 Црвенка 9.001 10.57% 10 Савино Село 2.957 3.47%

4 Сивац 7.895 9.27% 11 Крушчић 1.852 2.17%

5 Руски Крстур 4.585 5.38% 12 Липар 1.482 1.74%

6 Куцура 4.348 5.10% 13 Нова Црвенка 420 0.49%

7 Змајево 3.926 4.61% 14 Косанчић 101 0.12%

¹⁾ подаци према попису становништва из 2011. године

извор: РЗС

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ЛАГ ''СРЦЕ БАЧКЕ'' 

14 насељених места  

укупно 85.193 становника 

  површина 857 km² 

густина насељености 99 становника по km² 
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ЛАГ се налази  на најплоднијим војвођанским равницама, на раскрсници путева 

између Суботице, Сомбора и Новог Сада. Кроз територију ЛАГ-а пролази међународни 

ауто-пут Е-75 и међународна пруга Београд – Будимпешта (паневропски коридор 10), а 

значајније саобраћајнице су државни пут I Б реда бр.15 (државна граница са Мађарском - 

Бачки Брег - Сомбор – Врбас – Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом), државни 

путII А реда бр.108 (Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна 

граница са Хрватском), државни путII А реда бр.110 (Кула – Оџаци), државни путII А реда 

бр.113 (Фекетић – Врбас - Змајево – Руменка), државни пут II Б реда бр.305 (Врбас – Куцура 

– Савино Село)  и пруга Сомбор – Врбас.  Удаљеност Новог Сада је око 55km од Куле, 

односно 45km од Врбаса; удаљеност Сомбора је око 43km од Куле, односно 53km од Врбаса, 

а удаљеност Суботице око 60km од Куле, односно 75km од Врбаса Осим добре географске и 

саобраћајне повезаности, ЛАГ карактерише и многострука функционална повезаност 

насеља у готово свим областима живота, индустријска традиција, развијена 

пољопривредна делатност, као и мултиетичност и мултикултуралност ове средине, која се 

негује и чува. 

 ЛАГ подручје, обједињујући административе границе општина Кула и Врбас, заузима 

централно местоу самом срцу Бачке. Географски положај између градских центара 

Војводине: Новог Сада, Суботице и Сомбора, на подручју између река Тиса и Дунав, готово 

подједнако удаљеном од државних граница са Републиком Мађарском и Хрватском, поред 

природних карактеристика подручја и рељефа, представља основну кохезиону силу Куле и 

Врбаса. Смештено на значајним регионалним саобраћајницама, ЛАГ подручје поседује 

изузетан заједнички развојни потенцијал, поготово узимајући у обзир будуће планове за 

изградњу брзе саобраћајнице, која би преко Куле и Врбаса повезала Републику Мађарску 

(гранични прелаз Бачки Брег) са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково), 

повезујући на тај начин и градове Сомбор и Кикинда, што би представљало и додатни 

замајац развоју привреде ЛАГ подручја. Плодно земљиште представља најбитнији 

заједнички природни ресурс ЛАГ подручја које је, уз карактеристике рељефа и климе, 

допринело развоју пољопривреде као основне делатности и сировиснке базе за развијену 

прехрамбену индустрију, карактеристичну за ово подручје. Због тога је сасвим логично да 

насеља ЛАГ подручја ''Срце Бачке'' чине партнерство, стварајући тиме основу заједничког 

рада на развоју пољопривреде, као окоснице целокупног развоја овог подручја. Поред тога 

заједничка историја, култура и традиција, мултиетничност и мултиконфесионалност 

подручја у великој мери доприносе могућностима унапређења квалитета живота, 

формирањем чвршћих веза на унапређењу здравствене и социјалне заштите, образовања, 

комуналне инфраструктуре, туристичких потенцијала, као и осталих видова друштвеног 

деловања.  

Подручје ЛАГ-а сепростире на прелазу Бачке лесне заравни (105 метара надморске 

висине) на северу и Бачке лесне терасе (83 метра надморске висине) 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 пољпоривредне, па тек онда 

индустријске средине. Површине ЛАГ-а су углавном подређене интензивној 
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пољопривредној производњи, а пошумљеност од мање од 5% је као и на нивоу целе 

Војводине далеко испод европског просека. 

Климатске особине подручја карактеришу прилично оштри временски услови, са 

изразито топлим летима и снежним и хладним зимама. Континентална клима има највећи 

утицај, мада се могу препознати различите климатске зоне, које у зависности од периода 

краткотрајно доминирају. Подручје спада у категорију рејона са средњом количином 

падавина, где је просечан број кишних дана између 80-110, док је средња месечна количина 

атмосферског талога у току године 48,2 mm, што у збиру даје просечну годишњу количину 

падавина од 579 mm. Просечна годишња температура је 10,7⁰С. Најхладнији је месец јануар 

(са просечном температуром од -0,9⁰С), а најтоплији јул (са просечном температуром од 

21,2⁰С). 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%).  

На простору који обухвата ЛАГ „Срце Бачке“ постоји један природни водоток – 

Јегричка, речица која протиче кроз насељена места Змајево и Равно Село. Јегричка 

представља највећу речицу на бачкој јужној лесној тераси. Некада најдужа аутохтона 

војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода 

отиче до свог ушћа, у реку Тису. Водом се снабдева из више депресија јужно од места 

Деспотово, где се и налази њен природни почетак. Код Деспотова се спајају депресије – 

кракови Јегричке и формирају јединствени водоток који се на 37. километру 

код Жабља улива у Тису. Обала Јегричке богата је мочварном вегетацијом, густим 

тршћацима и усколисним рогозом. На Јегричкој је до сада регистровано 198 врста птица, од 

којих се издвајају чапље, чигре, букавац, сиви барски петлић. Такође је присутно 20 врста 

рибе и то: штука, сом, смуђ, шаран, лињак и друге.  

Слика 1. Парк природе Јегричка2 

Каналска мрежа ДТД и 

Велики Бачки канал покривају 

готово целу територију ЛАГ-а. 

Велики Бачки канал, у делу код 

Врбаса, познат је и као 

најзагађенији водоток у Европи 

и представља један од 

најозбиљнијих проблема и 

препрека будућег развоја 

простора, док његови 

потенцијали нису ни приближно 

искоришћени. Охрабрујућа је 

чињеница да је у току имплементације пројекат ремедијације Великог Бачког канала који се 

финансира делом из средстава ЕУ. Централни пречистач Врбас-Кула је завршен и ради са 

четвртином капацитета и очекује се повезивање индустрије са пречистачем, а у наредној 

фази вршиће се измуљивање водотока код Врбаса, чиме ће овај еколошки проблем бити 

трајно саниран. 

 
2извор: www.turizamvrbas.com 

http://www.turizamvrbas.com/
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Повољне руже ветрова који дувају на овом подручју омогућиле су изградњу првог 

ветропарка у Србији у напосредној близини Куле, капацитета 9.900 kW, који броји 3 

генератора. Ветропарк је почео са радом 2016. године, а тренутно подмирује потребе за 

електричном енергијом 8.000 домаћинстава. 

На подручју ЛАГ-а постоји читав низ културно-историјских споменика од 

изразитог значаја за развој идентитета простора и туристичких потенцијала. Простор ЛАГ-а 

трајно је насељаван од времена Келта, Авара и Римљана,  мада постоје трагови живота још из 

бронзаног доба и млађег гвозденог доба. Најзначајнији археолoшки локалитет је Чарнок, 

утврђано насеље – опидум, које је основало келтско племе Скордисци у 2. веку пре нове ере. 

Локалитет се налази у непосредној близини Врбаса. Поред Чарнока, значајни локалитети су 

Циглана Полет код Врбаса, где је пронађена аварско-словенска некропола са више од 

стопедесет гробова из 8. и 9. века, локалитет Циглана код Куле, где су пронађене келтске 

златне минђуше из 7. века и римски шлем из 3. века, те археолошки локалитети у околини 

Сивца из различитог доба који су само истражени, али нису конзервирани. У раном средњем 

веку ове просторе насељавају Словени и Угари. Први писани извори о овом подручју везују 

се за Врбас из 1387, под називом Orbazpalotaya, како је означено у Даровници угарске 

краљице Марије. Она је овај посед поклонила Николи Горјанском, млађем зету српског кнеза 

Лазара Хребељановића. У периоду турских освајања на обронцима Телечке висоравни код 

Куле, постојало је стално турско утврђење од земље, тзв. град од земље у чијој околини ће се 

у 16. веку населити Срби и Буњевци. 1717. аустријска војска под вођством принца Еугена 

Савојског трајно потискује Турке јужно од Саве и Дунава, и у овом крају  започиње планско 

насељавање становништва и изградњу насеља.  Колонисти су најпре добијали земљу на 

привремено коришћење, да би под влашћу Јосифа II кућа и окућница заједно са инвентаром 

и земљишним поседом, трајно прешли у наследну својину насељеника. Поред постојећих 

Срба, у овај крај су насељавани Мађари, Словаци, Русини, Украјинци и други народи 

Хабзбуршке монархије, а касније у већој мери и Немци. Економски и друштвени процват 

овог подручја везује се за прокопавање канала који је спојио Дунав и Тису (Кишов канал) 

1802. године. Крајем 19. века изграђена је и мрежа железничких пруга и тврдих путева.  

Слика 2. Мали Стапар3 

Од непокретних културних 

добара издвајају се археолошка 

налазишта код Врбаса и Куле, тунели и 

катакомбе из периода турске владавине 

код Куле, вински подруми у Црвенки, 

преводница и хидроцентрала Мали 

Стапар код Сивца, цркве и споменичко 

наслеђе. Карактеристика ЛАГ подручја 

јесте и највеће насеље Русина у 

Републици Србији – Руски Крстур у 

коме су смештене најважније 

националне и верске институције ове 

заједнице, где се одржавају 

најзначајније манифестације, а 

 
3 извор: www.turizamkula.rs 
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повремено и светски конгреси Русина и састанци Светског већа Русина. Такође у насељу се 

налази Катедрална црква Егзархта за гркокатолике у Србији и Црној Гори, Маријино 

светилиште Водица, те једина основна и средња школау свету,  у којој се изводи настава 

на русинском језику.  

Здравствена заштита на подручју ЛАГ-а је организована кроз рад два дома здравља 

(у Кули и Врбасу). У свим насељеним местима, изузев у Косанчићу и Новој Црвенки, постоје 

амбуланте дома здравља. Такође, у обе општине функционише служба хитне медицинске 

помоћи. У Врбасу се налази општа болница регионалног типа којој гравитира око 230.000 

становника из околних општина.  

У области социјалне заштите, најзначајније установе су Центар за социјални рад 

Кула и Центар за социјални рад Врбас, а домови за старе се налазе у Кули, Руском Крстуру, 

Врбасу и Куцури. 

На простору ЛАГ-а делује 130 спортских клубова и удружења који су активни у 

следећим спортовима: фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, карате итд. Спортски објекти су 

изграђени у свим насељеним местима. Фискултурне дворане постоје у оквиру школа и 

користе се за рекреацију грађанства и за тренинге спортских клубова. У Врбасу постоји 

Центар за физичку културу „Драго Јововић“ у оквиру кога се налазе спортска хала, отворени 

и затворени базен. Спортске хале које нису у оквиру школа постоје још и у Сивцу и Црвенки. 

Поред Врбаса, отворени базен постоји у Црвенки, а у Кули се до краја 2020. очекује 

завршетак спортско-рекреативног комплекса са отвореним базеном и спортским теренима. 

Комунална инфраструктура 

Сва насељена места ЛАГ подручја су прикључена на систем водоснабдевања, 

међутим проблем у снабдевању квалитетном пијаћом водом постоји у насељеним 

местима Руски Крстур и Крушчић, где се вода не препоручује за пиће због повећаног 

присуства арсена, као и у Равном Селу где је вода забрањена за пиће. У свим насељеним 

местима је повишен ниво гвожђа у води. Због повишеног нивоа недозвољених материја и у 

другим насељеним местима повремено долази до забране употребе воде за пиће. На целој 

територији ЛАГ-а сукцесивно се врши замена азбестних водоводних цеви и константно се 

унапређује систем водоснабдевања грађана. Канализациона мрежа је изграђена у Црвенки, 

Кули и Врбасу (95%), Равном Селу и Змајеву (70%), Бачком Добром Пољу (65%), Савином 

Селу (50%) и Куцури (30%). Остала насељена места немају изграђену канализациону мрежу. 

За насељена места Сивац, Руски Крстур и Крушчић израђена је комплетна пројектна 

документација за изградњу канализационе мреже.  
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Табела 2. Шема комуналне и друштвене инфраструктуре у насељеним местимаЛАГ подручја 

Сва насељена места ЛАГ подручја су прикључена на систем снабдевања 

електричном енергијом, а јавна расвета постоји у свим насељеним местима. Гасификација 

је завршена на целом ЛАГ подручју. У свим насељима постоји функционална фиксна 

телефонија и сигнал мобилне телефоније сва три национална оператера. У насељеним 

местима постоје пешачке стазе (тротоари) у оним улицама где их је било изводљиво урадити, 

међутим пешачке стазе не постоје уз саобраћајнице ван насеља. Бициклистичка стазау 

дужини од 5 км је изграђена између насеља Нова Црвенка и Црвенка, а до краја 2020. се 

очекује завршетак радова на бициклистичкој стази између Куле и Врбаса, дужине 4 км. Сва 

насељена места имају гробља и капеле којима управљају јавна комунална предузећа. Јавна 

комунална предузећа која делују на простору ЛАГ-а су „Комуналац“ Кула, „Водовод“ 

Црвенка, „Руском“ Руски Крстур, „Радник“ Сивац, „Комуналац“ Врбас и „Стандард“ Врбас. 

Отворене пијаце постоје у Кули, Црвенки, Сивцу, Руском Крстуру, Врбасу и Змајеву, а 

управљање је препуштено јавним комуналним предузећима.  

1.2.Привредне карактеристике подручја 

 Историјски посматрано, привреда овог краја је имала веома турбулентну прошлост. 

Постепени и константан развој индустрије и привреде уопште, доживео је нагли скок у 

периоду седамдесетих година 20-ог века. Од осамдесетих до 2000. следио је период 

стагнације да би након 2000. године дошло до опадања привредне производње по свим 

параметрима. Најзначајније привредне гране на подручју ЛАГ-а су пољопривреда, 

прерађивачка индустрија, метална индустрија, текстилна индустрија, трговина и 

услуге. Највећи број запослених увек је био и јесте у прехрамбеној индустрији и трговини. 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе (”Сл. гласник РС”, бр. 104/2014), општина Врбас припада I групи 
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развијености (изнад републичког просека), док општина Кула припада II групи развијености 

(80-100% републичког просека)4. 

Табела 3. Најзначајнији привредни субјекти ЛАГ подручја5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најважнији ресурс ЛАГ подручја је свакако квалитетно пољопривредно земљиште и 

дуга традиција бављења пољопривредном производњом. На простору које обухвата ЛАГ 

привређује 7.859 пољопривредних газдинстава, 4.547 у општини Кула и 3.312 у општини 

Врбас. Просечна величина поседа је око 11 ха. Обрадиво земљиште на територији ЛАГ-а 

чини преко 98%, оно је израђено на лесу и лесним терасама, високог је производног 

 
4За израчунавање се користи само један показатељ, вредност БДП по глави становика  
5 Извор: ОУ Кула, ОУ Врбас 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА МЕСТО ДЕЛАТНОСТ
БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ

„Карнекс“ ДОО – индустрија меса Врбас Прехрамбена индустрија (Меснопрерађивачка)
950

„Јафа“ АД Црвенка Прехрамбена индустрија (Кондиторска) 
430

„Витал“ АД – фабрика уља и биљних масти Врбас
Прехрамбена индустрија (Прерада и производња 

уља) 265

„Шећерана Црвенка“ АД Црвенка Прехрамбена индустрија (Производња шећера)
183

Фабрика шећара „Суноко“ – МК груп Врбас Прехрамбена индустрија (Производња шећера)
150

„Медела“ АД Врбас Прехрамбена индустрија (Кондиторска)
118

„Тривит пек“ – пекарска индустрија Врбас АД Врбас Прехрамбена индустрија (Млинско-пекарска)
114

„Жито – Бачка“ АД Кула Прехрамбена индустрија (Млинско-пекарска )
85

„Сава Ковачевић“ ДОО Врбас Пољопривреда
275

„Севеплант“ ДОО Кула Пољопривреда
70

АД „Бачка“ Сивац Сивац Пољопривреда
45

„Металопромет“ АД Кула Металургија (Обрада метала)
104

„Унионпромет“ ДОО Врбас
Тешка хемијска индустрија (Производња 

пластичних маса) 40

„Пнеутех“ ДОО Врбас Гумарска индустрија (Производња пнеуматика)
90

„Фиорано“ АД Кула Текстилна индустрија (Производња веша)
100

„Маниу“ ДОО Врбас Текстилна индустрија (Трикотажа)
43

ДП „Залив“ Црвенка Саобраћај (Транспорт)
143

ТС „Сторк“ Груп ДОО Кула
Трговина (Трговински ланац робе широке 

потрошње) 343

ГП „Блашко“ ДОО Кула Грађевинарство
59

„РПД – ФТО“ ДОО Врбас Услуге обезбеђења
85
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квалитета (ливадска црница и карбонатни чернозем са израженим слојем хумуса) и углавном 

је претворено у оранице које чине 95% земљишта. Сходно томе, ратарска производња је 

најдоминантнија пољопривредна активност. Најзаступљеније ратарске културе су кукуруз, 

пшеница, шећерна репа, соја и сунцокрет. На подручју ЛАГ-а постоји 84 активних задруга и 

више удружења из области пољопривредне производње, од којих су најзначајнија:Удружење 

паприкара „Сapsiсum anum“ Руски Крстур, Удружење воћара и виноградара Црвенка, 

Удружење малинара „Полка и Полана“ Кула, Пчеларско друштво Сивац, Удружење „Бачки 

малинари“ Куцура, Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа, Удружење 

пољопривредника Врбас, Удружење пчелара Врбас, „Удружење одгајивача свиња – СУС“ 

Врбас, Удружење одгајивача оваца и коза Врбас, Удружење одгајивача говеда „Чарнок“ 

Бачко Добро Поље и др.  

На територији ЛАГ-а делује Пољопривредна стручна служба Врбас(ПСС Врбас), која 

својим радом покрива општине Врбас, Кула, Србобран  и Бечеј. ПСС Врбас поседује 

опремљене агропедолошку, семенску и фитосанитарну лабораторију. 

Слика 3. Куцурска жетва6 

У области туризма територија ЛАГ-а 

нема посебан значај јер се налази ван 

главних туристичких рејона. Међутим, ово 

не умањује значај развоја туризма, будући да 

су насеља ЛАГ подручја карактеристична по 

културно-историјским, природним и 

етнолошким ресурсима, који пружају 

идеалне могућности за кратке одморе и 

викенд туризам, чега полако постају свесни 

како становници, тако и локална самоуправа 

и удружења, која делују на употпуњавању 

туристичке понуде. Од посебног  значаја за 

унапређење туризма су активности општинских туристичких организација, и канцеларија за 

локални економски развој које врше промоцију и организацију туристичке понуде. Оно што 

је карактеристично за ЛАГ подручје јесте постојање више од 50 различитих 

манифестација и фестивала различите садржине током године, од којих су међу 

најзначајнијима Републички фестивал аматерских позоришта у Кули, Трка пријатељства у 

Кули, Крстурски сајам, Дани паприке у Руском Крстуру, Слатки дани у срцу Бачке у 

Црвенки, Фестивал акустичарске музике у Сивцу, Дани бундеве у Кули, Фестивал цвећа у 

Кули, Дани села – дани жита у Крушчићу, Дани традиције у Змајеву, Филмски фестивал у 

Равном Селу, Блек хол фест у Врбасу, Куцурска жетва, Штукијада у Врбасу, Фестивал меда у 

Врбасу, Панонски вашар и др. Ловни туризам није посебно развијен, иако постоје веома 

значајни природни потенцијали и више ловачких удружења.  На ЛАГ подручју постоји један 

хотел, два мотела, винарија и више објеката који, поред угоститељских услуга, пружају и 

услуге смештаја. Категоризација туристичких објеката није спроведена, што представља 

недостатак целокупној туристичкој понуди подручја и недостатак за даљи развој туризма. 

 
6извор: www.turizamvrbas.com 

 

http://www.turizamvrbas.com/
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Табела 4. Број и ноћење туриста (31.12.2018, РСЗ) 

Општина 
Туристи Ноћење туриста 

Просечан број ноћења 

туриста 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

Кула 861 459 402 2706 1212 1494 2.6 3.7 

Врбас 8497 6718 1779 32814 29337 3477 4.4 2.0 

 

На ЛАГ подручју приметан је тренд повећања броја запослених, смањења 

регистрованог броја незапослених на евиденцији НСЗ  и повећања просечних нето примања, 

која су ипак мања од просечних примања запослених на нивоу Републике Србије. 

Табела 5. Упоредни приказ запослених и незапослених на ЛАГ подручју у периоду 2015-20207. 

 

  

 
7Извор: НСЗ 

ПОДРУЧЈЕ општина/ЛАГ СТАТУС запослени незапослени запослени незапослени запослени незапослени запослени незапослени запослени незапослени

7382 5447 7381 4831 7831 3910 7911 3357 7926 2975

9510 6051 9716 5660 9842 4846 9802 4643 9807 3679

16892 11498 17097 10491 17673 8756 17713 8000 17733 6654

Кула

Врбас

ЛАГ укупно

2015 2016 2017 2018 2019

ГОДИНА
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Дијаграм 1. Кретање регистрованог броја незапослених на ЛАГ подручју у периоду 2015-20198 

 

 

На руралном подручју, када је реч о запошљавању и зарадама, посебно осетљиву 

категорију представљају жене, млади, стари, лица без квалификација, дугорочно незапослена 

лица. 

Табела 6. Индикатори  (31.12.2018, Аналитички сервис РСЈП) 

  
Вредност индикатора 

Назив индикатора КУЛА ВРБАС Просек 

Незапослене жене, као % незапослених лица 49.9 52.7 51.3 

Незапослена лица без квалификација, као % 

незапослених лица 
27.5 31.3 29.4 

Дугорочно незапослена лица, као % незапослених лица 57.5 65.7 61.6 

Незапослени млади, као % незапослених лица 19 19.8 19.4 

Незапослени старији, као % незапослених лица 36.3 30.7 33.5 

Корисници новчане накнаде, као % незапослених лица 7.5 7.2 7.35 

 

  

 
8Извор: НСЗ 
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Табела 7. Износ просечне месечне нето зараде у општинама ЛАГ подручја у поређењу са просечном нето зарадом у 
Републици Србији у периоду 2015-2019., по годинама9 

    

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА (у 

динарима) 

ПОДРУЧЈЕ ГОДИНА 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кула 38,155 38,456 39,057 41,039 44,662 48,369 

Врбас 38,133 38,909 41,012 42,704 46,701 49,908 

Република Србија 44,432 46,097 47,893 49,854 54,919 59,254 

 

Дијаграм 2. Кретање висине просечних месечних нето зарада на подручју општина Кула и Врбас, у односу на Републику 
Србију у периоду 2015-2019.10 

 

Када је реч о потребама послодаваца, највећа тражња јесте за лицима са завршеном 

средњом стручном спремом и неквалификованим лицима (помоћни радници, физички 

радници, грађевински радници, сезонски радници). Изражена је потреба послодаваца за 

возачима, као и за медицинским радницима, пре свега медицинским техничарима и 

неговатељицама. Као одговор на ове проблеме у средњој стручној школи у Црвенки 

примењује се систем дуалног образовања у сарадњи са послодавцима и отворено је ново 

одељење – возач моторних возила. Највећа флуктуација на тржишту рада је међу трговцима 

и продавцима мешовите робе. Високообразована лица друштвено-хуманистичког усмерења 

теже долазе до радног места, што их приморава на миграције у веће центре након завршетка 

образовања. До посла најтеже долазе дипломирани учитељи, васпитачи, педагози и 

социолози.  

Подручје је због непосредне близине Коридора 10, веома добре саобраћајне 

инфраструктуре, близине двема државним границама (Хрватска и Мађарска), близини 

лукама Апатин и Богојево на Дунаву изузетно повољно за развој привреде. Овоме у прилог 

иде и чињеница да на територији ЛАГ-а постоји у потпуности опремљена индустријска зона 

 
9Извор: НСЗ 
10Извор: РЗС 
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Блок 66, површине 38,4 ха, која се налази између Куле и Врбаса, уз Државни пут I Б реда 

бр.15. Кроз зону пролази магистрални оптички вод за потребе телефона и интернета, а 

колектор отпадних вода Кула-Врбас пролази поред зоне. Такође, уз индустријску зону 

протиче Велики Бачки канал  који тренутно није плован код насеља Врбас. Локалне 

самоуправе додатно планирају опремање индустријских зона у Руском Крстуру, Врбасу и 

Куцури. 

1.3. Стање и трендови у руралном подручју - демографске и социјалне карактеристике 

подручја 

 Подручје ЛАГ-а са својих 85.193 становника који живе на 857 км2 и просечном 

густином насељености од  99 становника по км2 недвосмислено представља рурално 

подручје према ОЕЦД класификацији. Од укупног броја становника жене чине 51.27%, а 

најзаступљенија старосна група јесу лица између 55 и 59 година. 50,59% становништва живи 

у општини Кула, а 49,41% у општини Врбас. Највеће насељено место је Врбас. 

Табела 8. Старосна структура становништва ЛАГ подручја према попису из 2011. године11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11Извор: РЗС 

909 870 1779 1088 995 2083 1997 1865 3862 4.53

1105 1026 2131 1182 1097 2279 2287 2123 4410 5.18

1149 1085 2234 1089 1051 2140 2238 2136 4374 5.13

1277 1142 2419 1375 1261 2636 2652 2403 5055 5.93

1430 1432 2862 1420 1356 2776 2850 2788 5638 6.62

1524 1223 2747 1575 1376 2951 3099 2599 5698 6.69

1410 1320 2730 1508 1440 2948 2918 2760 5678 6.66

1434 1314 2748 1474 1335 2809 2908 2649 5557 6.52

1422 1411 2833 1297 1397 2694 2719 2808 5527 6.49

1568 1549 3117 1446 1428 2874 3014 2977 5991 7.03

1626 1617 3243 1466 1603 3069 3092 3220 6312 7.41

1668 1726 3394 1612 1719 3331 3280 3445 6725 7.89

1456 1639 3095 1331 1575 2906 2787 3214 6001 7.04

938 1201 2139 775 1017 1792 1713 2218 3931 4.61

1014 1348 2362 819 1194 2013 1833 2542 4375 5.14

676 1063 1739 571 973 1544 1247 2036 3283 3.85

350 716 1066 293 545 838 643 1261 1904 2.23

130 333 463 111 298 409 241 631 872 1.02
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Дијаграм 3. Број становника ЛАГ подручја према старосним групама и полу, по подацима пописа становништва 201112 

 

Подручје бележи смањење броја становника у последње две деценије, што је 

последица миграција и негативног природног прираштаја. Са 9 новорођених и 15 умрлих на 

1000 становника, природни прираштај износи -6. Број домаћинстава на ЛАГ подручју износи  

29.338, од чега у општини Кула 15.313, а у општини Врбас 14.025, са просечно 2,9  чланова 

по домаћинству. 

Табела 9. Кретање броја становникаЛАГ подручја у периоду 1948-201113 
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Дијаграм 4. Кретање броја становника ЛАГ подручја, на територији општина Кула и Врбас, према подацима у периоду 
од 1948 до 2011. године14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најбројнија етничка групација су Срби, затим следе Црногорци, Русини, Мађари, 

Украјинци, Хрвати и др. Доминантна религија је православље. 

На терирорији ЛАГ-а постоји 15 основних школа, 2 школе за основно музичко 

образовање (у Кули и Врбасу) и 7 средњих школа од којих су 6 државних и 1 приватна 

(Средња медицинска школа „Козма и Дамјан“). Осим у Косанчићу основне школе постоје у 

свим насељеним местима. Средње школе су лоциране у Врбасу, Кули, Црвенки и Руском 

Крстуру, где уз школу постоји и дом ученика. Високошколских образовних установа нема. 

Табела 10. Списак средњих школа и образовних профила са бројем ученика 
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ПОДАЦИМА ПОПИСА ОД 1948. ДО 2011. ГОДИНЕ
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НАСЕЉЕНО МЕСТО ШКОЛА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

БРОЈ УЧЕНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/20. 

ГОДИНИ

Врбас
Гимназија „Жарко 

Зрењанин“ Врбас
Друштвено – језички смер; Природно – математички смер; Општи смер 593

Врбас
Средња стручна школа 

„4.јул“ 

Прехрамбени техничар; Пекар; Месар; Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију; Хемијски лаборант; Машински техничар за 

компјутерско конструисање; Аутомеханичар; Бравар; Техничар друмског 

саобраћаја; Возач моторних возила

757

Врбас
Средња медицинска 

школа „Козма и Дамјан“
Медицинска сестра-техничар; Фармацеутски техничар 134

Кула
Средња техничка школа 

„Михајло Пупин“ Кула

Електротехничар информационих технологија; Електротехничар рачунара; 

Електротехничар обновљивих извора енергије; Електротехничар енергетике; 

Електротехничар аутоматике; Машински техничар за компјутерско 

конструисање; Аутомеханичар; Заваривач

449

Кула
Економско-трговинска 

школа Кула

Економски техничар; Финансијски администратор; Пословни 

администратор; Комерцијалиста; Трговац; Кувар; Посластичар
451

Црвенка Средња стручна школа
Прехрамбени техничар; Пољопривредни техничар; Техничар хортикултуре; 

Женски фризер; Возач моторних возила
151

Руски Крстур
Средња школа са домом 

ученика „Петро Кузмјак“
Општи смер гимназије; Туристичко-хотелијерски техничар 235
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Табела 11. Образовна структура становништва ЛАГ подручја, по општинама Кула и Врбас, према подацима пописа 
становништва 2011. године15 

 У односу на попис из 2002. године приметна је значајно повољнија ситуација у 

образовној структури становништва. Наиме, према подацима из 2002. године број лица без 

школске спреме на територији ЛАГ-а износио је  3645 (1902 у Кули и 1743 у Врбасу) 

односно 4,65%, док је према попису из 2011. тај проценат 2,27%, Такође, запажено је 

повећање броја високообразованих лица на ЛАГ подручју са 3118 (1452 у Кули и 1666 у 

Врбасу) на 5131 односно са 3,98% на 7,07%. Што се тиче средњошколског образовања, више 

основаца се опредељује за гимназије него за средње стручне школе, што ствара предуслове 

за даљи наставак образовања. Проблем јесте то што се млади након завршетка школовања 

слабије враћају у руралну средину због бољих могућности које им пружају градска подручја. 

Одлив младих високообразованих и негативни природни прираштај у руралним срединама 

су негативне последице у демографској структури како ЛАГ подручја тако и целе државе те 

је с' тим у вези неопходно више радити на томе да се ова лица задрже и врате у мање 

средине. 
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Дијаграм 5.  Образовна структура становништва ЛАГ подручја, старог 15 и више година према подацима пописа из 
2011. године16 

ЛАГ је средина која се може похвалити развијеним културно-уметничким 

стваралаштвом у разноврсним областима, као што су: сценска делатност, музичко и 

фолклорно стваралаштво, ликовно и књижевно стваралаштво и др. У последњих двадесет 

година је повећан број организација из области културно-уметничког стваралаштва, што је 

последица веће заинтересованости грађана за учешће у токовима културе, већем обиму 

неговања националних култура као и последица замирања културних активности у школама. 

Најзначајније установе културе су Народна библиотека „Данило Киш“ Врбас, Народна 

библиотека Кула, Културни центар Кула, Културни центар Врбас, Дом Културе Црвенка, 

Дом културе Сивац, Русинско аматерско позориште које је у функцији професионалног 

позоришта, Матица Русинска, Градски музеј Врбас, музејске поставке и више десетина КУД-

ова. На подручју ЛАГ-а постоје 2 локалне телевизијске станице, 3 локална радиа, 2 локалне 

новине које излазе једном месечно и имају рубрике на српском, мађарском и русинском 

језику и један локални интернет портал који прати догађања и актуелности на територији 

Куле, Врбаса, Оџака и Сомбора. 

Веома је развијен грађански активизам, који представља један од најважнијих 

развојних ресурса на ЛАГ подручју. На подручју делује више од 300 удружења, организација  

и спортских клубова који су подржани путем различитих програма локалних самоуправа. У 

области социјалне заштите и бриге о угроженим и рањивим групама посебно се истиче 

Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула, која је изузетан пример добре праксе у 

наведеној области. Велики је број спортских клубова и спортских удружења. Такође је 

значајан број удружења која негују националну традицију народа који живе на овом 

подручју. Управо је мултикултуралност, једна од главних покретачких снага за развој и 
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постојање значајног броја удружења која се баве најразноврснијим активностима, од спорта, 

екологије, очувања старих заната, унапређења положаја жена, младих, рањивих и угрожених 

група, до удружења која су окупљена око заштите и производње традиционалних производа 

и удружења пољопривредних произвођача. Највећи број удружења која су активна на 

подручју је активни члан или сарађује са ЛАГ-ом.  

2. Анализа развојних потреба и потенцијала подручја на којем се налази 

Партнерство, укључујући SWOT анализу 

У претходном поглављу детаљно је приказана анализа друштвеног, економског и 

стања животне средине подручја које покрива партнерство ЛАГ ”Срце Бачке”, док ће у овом 

закључци бити сумирани и представљени кроз SWOT матрицу, као најзначајнији алат 

стратешког планирања. На основу информација из наведеног алата, тачније кроз укрштање 

елемената матрице, изводе се најзначајније информације, кључни изазови и могућности, на 

којима се креирају стратешки циљеви и правци развоја подручја. Из наведеног разлога 

квалитет SWOT анализе може бити од пресудног значаја за дефинисање исправне политике 

развоја подручја. Из наведеног разлога ЛАГ ”Срце Бачке” посебну пажњу посветио је изради 

матрице, кроз процес консултација са заједницом, заинтересованим странама, али и уз 

техничку и саветодавну помоћ експерата и њихових сазнања. У наставку се налази SWOT 

матрица која указујући на кључне снаге и могућности, али и слабости и претње, подржава 

логику интервенцију и даје оправданост и релевантностЛСРР. 

Табела 12. SWOT анализа 

Слабости Снаге 

▪ Слаба идентификација и промоција 

специфичних локалних производа и услуга 

▪ Недовољно развијенакомунална  

инфраструктура и потреба за већим улагањима 

у исту 

▪ Лош квалитет воде за пиће (у појединим 

местима је у потпуности забрањена употреба 

воде за пиће) 

▪ Низак степен развијености 

туризма(туристички производи, локалитети, 

угоститељство) 

▪ Мањак смештајних капацитета и 

некатегоризација смештаја за унапређење 

туристичке понуде 

▪ Загађеност каналске мреже (најзагађенији 

европски водоток код Врбаса) 

▪ Недовољна пошумљеност подручја 

▪ Слаба еколошка свест грађана 

▪ Низак ниво зарада становника (испод 

републичког просека) 

▪ Коридор 10 (Ауто-пут Е75 и међународна 

железничка пруга Београд-Будимпешта) 

▪ Повољан географски положај у 

централном делу Бачке, подједнако удаљен 

од великих градских центара Војводине, 

Новог Сада, Суботице и Сомбора 

▪ Близина државне границе према земљама 

ЕУ, Републици Мађарској и Републици 

Хрватској 

▪ У потпуности опремљена индустријска 

зона Блок 66 између Куле и Врбаса 

▪ Изузетан квалитет обрадивог земљишта и 

традиција у пољопривредној производњи 

▪ Традиционални занати и мануфактура – 

искуство и знање 

▪ Развијен и активан цивилни сектор (више 

од 100 ОЦД и НВО различитих циљева 

оснивања који активно делују на 

територији) 

▪ Активне јавне службе и организације у 
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▪ Незапосленост изражена код осетљивих група 

становништва 

▪ Недовољно добра комуникација и сарадња 

између житеља насељених места у погледу 

заједничког наступа пред органима у циљу 

решавања локалних проблема 

(непрепознавање значаја заједничког наступа и 

повезивања у шире целине) 

▪ Неповољна старосна структура 

становништва - највеће је учешће 

становништва старости од 45 до 64 године у 

укупном броју становника 

▪ Недостатак континуиране и планске 

едукација и усавршавања представника јавног 

сектора (служби, органа, организација) 

 

 

обе локалне самоуправе (КЛЕР, КЗМ, 

ТОО) 

▪ Добра информисаност локалних актера о 

могућностима субвенционисања, 

дешавањима и активностима на подручју 

▪ Добра медијска покривеност подручја и 

добра медијска пропраћеност локалних  

дешавања 

▪ Значајан број манифестација различитог 

типа (културне, спортске, гастрономске...) 

▪ Мултикултуралност и мултиетничност; 

богата културно-историјска и фолклорна 

баштина; односи између различитих 

етничких заједница на завидном нивоу 

▪ Производња традиционалних производа, 

аутентичних локалних  специјалитета  

▪ Развијенаиндустријска традиција 

▪ Постојање великих и препознатљивих 

привредних постројења и брендова у 

области прехрембене индустрије (Јафа 

Црвенка, Шећерана Црвенка, Шпиритана 

Црвенка, Житобачка Кула, Медела Врбас, 

Витал Врбас, Карнекс Врбас, Шећерана 

Врбас) 

▪ Западнотелечко  виногорје 

▪ Винарија „Милисављевић“ Липар 

▪ Богатство биљног и животињског света на 

подручју парка природе Јегричка 

▪ Искуство органа, организација и 

установа у спровођењу ЕУ пројеката и 

управљање развојем (КЛЕР, ТОО, СТШ 

„Михајло Пупин“, МНРО „Плава птица“ и 

др.) 

▪ Повећање броја високообразованог 

становништва 

▪ Мали Стапар (туристички потенцијал; 

преводница на Великом Бачком каналу, 

индустријски туризам) 

▪ Руски Крстур највеће насеље Русина у 

Србији 

▪ Црвеначки вински подруми (низ  од 37 

винских лагума, укупно 300 винских 

подрума) 

▪ Развала (туристиччки потенцијал на 
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Представљена SWOT анализа указује на унутрашње снаге подручја које је потребно 

ангажовати у циљу превазилажења слабости, искоришћења прилика и смањења утицаја 

претњи. Најважнији закључци горе приказане анализесу следећи: 

Најзаначајније потребе подручја односе се на промоцију и продају локалних 

производа, пре свега пољопривредно-прехрамбених, али и занатских (сувенира, козметичких 

производа, лековитог биља и производа органског порекла, производа домаће радиности и 

других традиционалних производа уз ослањање на дугу произвођачку и занатску традицију). 

Овде свакако треба искористити могућности формирања кластера произвођача локалних 

производа и пружаоца угоститељско-туристичких услуга, како би се заједничким наступом и 

предузимањем пре свега продајних и маркетиншких, али  и других пословних активности 

створила повољнија позиција на тржишту за све учеснике  и обезбедило додатно 

обронцима Телечке висоравни у 

напосредној близини Куле) 

▪ Археолошки локалитети у близини 

Врбаса, Куле и Сивца 

▪ Постојање термалних токова и извора 

▪ Каналска мрежа (систем ДТД) 

▪ Повољна ружа ветрова за изградњу 

ветропаркова - Ветропарк Кула (први 

ветропарк у Србији) 

▪ Електрана на биомасу Врбас 

▪ План опремања индустријских зона у 

Руском Крстуру, Врбасу и Куцури  
Претње Шансе 

▪ Неадекватан законодавни оквир, неусклађене 

јавне политике  и бирократија 

▪ Укрупњавање пољопривредног земљишта 

(закуп и куповина од стране великих 

земљопоседника) 

▪ Одлазак младих, миграције ка већим центрима 

и иностранству, негативан природни прираштај 

и старење села 

▪ Пасивност и недовољна укљученост младих у 

процесе унапређења квалитета живота свих 

грађана и у процес доношења одлука 

▪ Захтеви за високим степеном стандардизације 

производа и компликована процедура 

стандардизација у свим областима 

▪ Брзе промене у захтевима потрошача и 

тржишта 

▪ Кризе глобалних размера (претње економске 

кризе као последица пандемије Ковид вируса)  

▪ Претприступни програми ЕУ 

▪ ИПАРД– друге мере 

▪ ИПАРД - ЛЕАДЕР иницијатива 

▪ Велики број домаћих и међународних 

донаторских организација 

▪ Домаће субвенције и подстицаји 

▪ Развијање кластера 

▪ Изузетна тражња за локалним 

пољопривредно-прехрамбеним 

производимма 

▪ Промоција руралног туризма на 

националном и ЕУ нивоу 

▪ Дуално образовање 

▪ Брзи пут Врбас-Кула-Сомбор (пројекат у 

реализацији) 
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финансирање, како из прекограничних фондова, тако и путем коришћења домаћих 

субвенција и подстицаја.  

 На овај начин би се, кроз брендирање и заједничку промоцију производа и услуга 

локалних произвођача и угоститеља, могло обезбедити повећање прихода од продаје 

њихових производа и услуга и покренути процедура заштите географског порекла локалних 

производа. Такође би се могле покренути и лакше реализовати активности на покретању рада 

продајног центра за мале произвођаче, што би их у великој мери растеретило трошкова 

продаје производа и омогућило им да се посвете подизању квалитета производа, односно 

услуга које пружају. Обједињавањем продајних активности обезбедио би се и заједнички 

наступ на другим тржиштима ван подручја ЛАГ-а, учешћем на продајним изложбама и 

сајмовима, као и снабдевањем продавница и трговинских ланаца широм земље. 

 Удруживањем локалних произвођача и пружаоца услуга у великој мери би се 

унапредио њихов значај и место у друштвеном окружењу на подручју ЛАГ-а и чиме би себи 

обезбедили бољу позицију за стварање квалитетних услова за развој предузетништва и 

преговарање са осталим актерима, пре свега органима локалне власти, чиме би и одлуке које 

ови органи доносе, а односе се на превазилажење недостатака недовољно развијене 

комуналне инфраструкуре и компликоване бирократије, биле усмерене у правцу подршке 

развоју локалног предузетништва.  

 Овакав стратешки правац руралног развоја који је усмерен на унапређење локалног 

предузетништва и повећање прихода од продаје производа и услуга може у великој мери 

амортизовати недостатак који се односи на релативно низак ниво зарада на подручју ЛАГ-а, 

који је испод нивоа просечних месечних нето зарада на подручју Републике Србије и 

спречити депопулацију подручја одливом становништва ка већим градским центрима у 

Војводини, ради проналажења запослења.  

 Од пресудног значаја за унапређење квалитета живота становника на подручју 

партнерства је предузимање мера заштите животне средине. Задовољење потреба за 

квалитетном пијаћом водом, чистим ваздухом, одвођењем отпадних вода, постојањем 

основне комуналне инфраструктуре и незагађеном животном средином је један од 

предуслова за останак и живот становника, пре свега младих, на подручју партнерства.  Циљ 

стратегије руралног развоја у том контексту мора бити и подизање свести и то посебно код 

млађих категорија становништва, о начину очувања и заштите животне средине и 

коришћењу обновљивих извора енергије. Подручје партнерства има изузетне шансе за 

остварење овог циља, с обзиром на постојање капацитета обновљивих извора енергије 

(електране на биомасу, соларне енергије, термалних извора и ветропарка који користи 

природни ресурс повољне руже ветрова), а до остварења овог циља може се доћи 

предузимањем активности на едукацији млађих категорија становништва (основношколског 

и средњошколског) о начинима очувања животне средине, спречавања загађења и промоцији 

употребе обновљивих извора енергије. 

Најважнији развојни потенцијали подручјасу јака индустријска традиција и 

постојање великих индустријских капацитета, са препознатљивим производима за којима 

потражња постоји у региону али и шире, ван граница Србије. Одржавање и унапређење 

индустријске производње обезбеђује шансу за задржавање младих, високообразованих људи 

на подручју партнерства, али кључну улогу у томе ће свакако имати како развој 
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пољопривредне производње, као основне привредне делатности на подручју партнерства, 

тако и унапређење и развој туризма.  

Повољан географски положај ЛАГ подручја, које се налази у срцу Бачке, са 

централним положајем између Новог Сада, Суботице и Сомбора, уз близину коридора 10, 

међународних пловних путева и државних граница према Мађарској и Хрватској, 

представља значајну базу за развој туризма на подручју партнерства. У том смислу, мерама 

стратегије руралног развоја, неопходно је искористити бројне могућности које пружа ово 

подручје, а које се односе пре свега на богату традицију, мултиетничност и културно-

историјско наслеђе.  

Велики број манифестација које се одржавају на подручју партнерства  (културне, 

спортске, верске, гастрономске) представљају значајан туристички потенцијал, који може 

привући огроман број туриста и унапредити продају локалних производа и угоститељско-

туристичких услуга. Активностима ЛАГ-а би требала да буде пружена пуна подршка у 

планирању, распореду и организацији манифестација, уз техничку подршку и израду 

календара манифестација, чиме би се унапредили услови развоја манифестационог туризма.  

Археолошки локалитети у близини Врбаса, Куле и Сивца уз Мали Стапар као 

потенцијално место развоја индустријског туризма, пружају могућности за повећање броја 

посета викенд туриста, како домаћих тако и страних.  

Коришћењем туристичког потенцијала Развале, на обронцима Телечке висоравни у 

близини Куле, адаптацијом бившег планинарског дома, обезбедио би се простор за смештај 

туриста, одржавање културно-уметничких манифестација и промовисање конгресног 

туризма.  

Руски Крстур као највеће насеље Русина на подручју Србије, својом јединственошћу 

може представљати примамљиву туристичку дестинацију и шансу за развој 

манифестационог туризма и унапређење продаје локалних производа, гастрономских 

специјалитета и сувенира, предузимањем активности на промоцији културе и традиције 

Русина у Србији.  

Заштићено добро и парк природе Јегричка својим богатим биљним и животињским 

светом пружа шансу за развој еко туризма, авантуристичког туризма, орнитолошког туризма, 

као и ловног и риболовног туризма изван зона заштите  и на начин одрживог управљања 

ловним и риболовним подручјем.  

Ове пројектне активности на искоришћавању шанси, уз постојеће ресурсе које пружа 

подручје партнерства водиле би остварењу циљева на повећању броја посета и ноћења 

туриста и унапређењу квалитета туристичке понуде подручја, кроз едукацију актера у 

пружању угоститељско-туристичких услуга и активности на промоцији њихових 

туристичких капацитета.  

Развијеност пољопривредне производње и обрадиво земљиште изузетног квалитета, 

на коме се ова производња одвија, је можда и најзначајнији ресурс подручја ЛАГ-а, који би 

требало на најбољи могући начин искористити, поштујући принципе узгоја пољопривредних 

култура без загађења животне средине и користећи предности растуће тражње за 

пољопривредно-прехрамбеним производима органског порекла. У том смислу би активности 
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ЛАГ-а требало усмерити на подстицање и промовисање производње органских производа и 

узгој биљних култура на мањим обрадивим површинама, које су доступне већем броју 

становника, уз примену еколошких мера агротехничке заштите, као што су развој 

хортикултуре и гајење лековитог и зачинског биља. Те активности би требале бити 

едукативне, кроз размену знања и унапређење технологије узгоја биља, као и технологије 

прераде биља и израду hand made производа (ручно рађене козметике и сапуна, етеричних 

уља, чајева, мешавина зачина, цветних аранжмана и др.) и усмерене пре свега на млађу 

популацију, жене и дугорочно незапослена лица, ради спречавања депопулације руралног 

подручја. Тиме би се истовремено отклониле претње настале укрупњавањем 

пољопривредног земљишта откупом од стране великих земљопоседника. Ово би у крајњој 

линији водило повећању броја самозапослених из осетљивих категорија становништва и 

њиховог економског оснаживања, као дугорочном циљу стратегије руралног развоја. 

Поред квалитетног обрадивог земљишта за узгој ратарских култура, подручје 

партнерства одликује и квалитетно земљиште за узгој винове лозе (западнотелечко 

виногорје). Искоришћавањем овог потенцијала уз развојну шансу коју нуде црвеначки 

вински подруми са низом  од 37 винских лагума и укупно 300 винских подрума, након 

адаптације и рестаурације, може се створити значајан вински бренд на енолошкој мапи 

Србије и унапредити туристичка понуда, како у области енолошког туризма, тако и уз 

традиционалну храну и гостопримљивост локалног становништва, у области гастрономског 

туризма. Све ово има за циљ привлачење туриста и подизање квалитета туристичког 

производа као развојне шансе подручја партнерства. 

Укључивањем младих у рад ЛАГ-а кроз пројектне тимове и радионице допринело би 

се њиховом активном друштвеном животу и подстицању заједничког деловања на стварању 

и реализацији њихових пословних идеја и међусобној размени знања и искустава, чиме би се 

дугорочно дао пун допринос подстицању самозапошљавања, укључивању рањивих и 

маргинализованих група у рад заједнице, унапређењу њиховог социјалног и материјалног 

статуса и обезбеђењу вишег нивоа квалитета живота на подручју партнерства.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Опис Локалне стратегије руралног развоја и њених циљева 

а. Опис области и тема обухваћених приоритетним пројектима и хијерархија циљева, 

укључујући јасне и мерљиве показатеље/индикаторе за резултате 
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Детаљним скенирањем тренутног стања и ситуационом анализом посматраног 

подручја, утврђене су 3 приоритетне области и дефинисано је 5 циљева са јасним и 

мерљивим показатељима на њиховом нивоу. У тим оквирима, планирана је имплементација 

15 пројеката. Одабир области и тема приоритетних пројеката је настао као резултат 

претходно спроведених корака у процесу израде ЛСРР, узимајући у обзир ужи и шири 

локални контекст заједнице, кључне потенцијале и њене недостатке.  

Хијерархија циљева постављена је тако да у потпуности поштује логику 

интервенције, односно базира се на израђеном прегледу анализе стања и потреба подручја, 

као и претходно утврђеној SWOT  анализи. Циљеви су постављени тако да поштују 

SMART методу, а значење поменуте методе је следеће:  

S - specific (специфичан) 

M – measurable (мерљив) 

A – achievable (достижан / остварив) 

R – realistic (реалан у односу на ресурсе) 

T – time bound (временски ограничен) 

 

Приоритетна област 1: Заштита животне средине; 

Циљ 1.1.:Повећање свести и обучености за заштиту животне средине међу млађим 

категоријама становништва; 

Пројекти:  

1. Мере енергетске ефикасности за смањење потрошње енергената; 

2. Улога пчела у еко-систему „Медено детињство“; 

3. „Лазање јагоде“. 

 

Приоритетна област 2: Зелена економија и предузетништво; 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје производа и услуга малих локалних произвођача за 

10%; 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Пројекти:  

1. Заштита географског порекла, брендирање и промоција локалних производа ЛАГ 

подручја; 

2. Производно-едукативни центар за развој и промоцију подручја ЛАГ; 

3. LAG RURAL HUB; 

4. Центар за компетенције у хортикултури; 

5. Производи од Срца Бачке; 

6. ”Црвеначки подруми”; 

7. Економско и социјално оснаживање жена жртава насиља након развода и самохраних 

мајки; 

8. Зимница од паприке; 

9. Мала школа бизниса; 
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Приоритетна област 3: Туризам; 

Циљ 3.1.: Повећање броја остварених ноћења туриста на подручју за 10%; 

Циљ 3.2.: Подизање квалитета туристичке понуде; 

Пројекти:  

1. Унапређење туристичке понуде кроз формирање COLIVING CENTRA – ”Панонски 

COLIVING центар” 

2. Унапређење квалитета садржаја манифестација које се одржавају на отвореном 

простору 

3. Манифестација „Крстурски сајам“ 

б)Опис интегрисаног и иновативног карактера стратегије 

У програмској персперктиви Европске уније која је на истеку (2014-2020.), као и оној 

која нас очекује у наредном периоду, велика пажња поклања се иновацијама. Овај принцип  

уткан је у гесло Европе 2020 који гласи „паметан, одржив и инклузиван раст“, где се под 

првом одредницом подразумева развој економије засноване на знању и иновацијама. Исти 

принцип заступљен је у LEADER иницијативи, где се акценат ставља на иновације на 

одређеном подручју кроз имплементацију нових решења за постојеће проблеме.  

Треба имати у виду да је концепт иновативности везан за посматрано подручје, тако 

што је приступ нов управо за дато подручје, док је могао претходно бити успешно 

употребљен на неком другом месту. По истом принципу, треба обратити пажњу и на 

дисеминацију резултата ка другим подручјима, како би се креирао позитиван ток сарадње и 

умрежавања, кроз преношење добрих пракси.  

Иновативни карактер стратегије достиже се кроз три приступа, која не треба посматрати 

као изоловане процесе већ радије као међусобно испреплитане путеве :  

1. Развој нових идеја (тј. нових погледа, приступа, производа, пракси, услуга, 

производних процеса / технологија, нових начина организовања или нових облика 

сарадње и учења); 

2. Оспособљавање појединаца и самог система знања и иновација да експериментишу, 

самоорганизују се и користе нове идеје и приступе; 

3. Оспособљавање институционалног оквира и оквира јавних политика за настајање 

иновативног процеса. 

ЛАГ „Срце Бачке“ је препознала могућност за увођење иновативног приступа на свом 

подручју највише кроз имплементацију првог и другог приступа. Тако, циљеви и 

активности обухватају производњу нових производа и услуга, као и нових начина сарадње и 

учења кроз креирање простора и могућности које до сада нису постојале на подручју. Такође, 

значајан удео у предложеним активностима имају разни видови оспособљавања појединаца, 

који ће резултирати креирањем новог запошљавања и самоорганизације.  

Пример иновативности и интегрисаности кроз први приступ: 

Пројекат Унапређење туристичке понуде кроз 

формирање COLIVING CENTRA 
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Пример иновативности и интегрисаности кроз други приступ: 

 
 

 

 

 

 

в) Опис кохерентности ЛСРР са релевантним националним стратегијама и програмима 

▪ Анализа и процена релевантних националних и регионалних стратегија и програма 

Посматрајући Локалну стратегију руралног развоја (ЛСРР) као планско-развојни 

документ који припрема и спроводи Партнерство за територијални рурални развој/Локална 

акциона група (ЛАГ), али и као значајну интегративну платформу руралног развоја на 

локалном нивоу, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у складу са 

одредбама закона17, као надлежна институција, прописало18 да се приликом њене израде и 

усвајања, мора водити рачуна о усклађености са релевантним националним и регионалним 

стратегијама и програмима. У ширем контексту то значи да је за ефикасно спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја, неопходно постићи развојну 

усаглашеност са актуелним стратешким оквиром успостављеним како на националном, тако 

и на међународном нивоу.  

Конкретно, реч је о следећим стратешким документима и програмима: ИПАРД II 

Програм 2014-2020, Национална стратегија пољопривреде и руралног развоја републике 

Србије за период 2014-2020, Национални програм руралног развоја 2018-2020. године. 

Политика руралног развоја је значајна за ЕУ због тога што више од половине 

становника живи у руралним областима, а локалним заједницама је дата централна улога у 

планирању и развоју. Република Србија је тако, 2012. године, стицањем статуса земље 

 
17Закон о пољопривреди и руралном развоју- „Службен гласник РС“- бр. 41/2009, 10/2013- др. закон и 101/2016; 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју- „Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 

103/2015 и 101/2016; 
18Водич за оснивање партнерстава за оснивање партнерстава за територијални рурални развој и припрему 

ЛСРР. 

 Активности  - адаптација објекта 

- креирање могућности боравка за 

интернационалне IT номаде 

- креирање новог културног и 

уметничког садржаја 

Пројекат Центар за компетенције у хортикултури  

 Активности  - успостављање центра за развој 

хортикултуре и сродних области, 

- обуке,  

- повезивање произвођача,  

- размена знања и искуства 

 

Иновативност 

Нове услуге на подручју; 

 

Начин привлачења великог броја 

интернационалних посетилаца који 

до сада није примењен 

 

Иновативност 

Оспособљавањепојединаца и 

самогсистемазнања и иновација да 

експериментишу, самоорганизују се 

и користеновеидеје и приступе 
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кандидата за чланство у Европској унији, променила своја дотадашња права и обавезе у  

процесу придруживања и преузела нову улогу у погледу апсорпције ЕУ средстава и 

финансијских могућности које се нуде за јавни, приватни и цивилни сектор у области 

пољопривреде и руралног развоја. ЕУ приступ који то подржава јесте „LEADER“концепт, 

заснован на имплементацији Локалних стратегија руралног развоја којима управљају ЛАГ-

ови, а ЕУ претприступни инструмент намењен за рурални развој Републике Србије у 

актуелној финансијској перспективи је ИПАРД II Програм 19 за период 2014-

2020.(„LEADER“подршка биће омогућена само кроз ИПАРД II програм). Усвојен је 2015. 

године одлуком Европске комисије а улогу ИПАРД агенције обавља Управа за аграрна 

плаћања, као образован орган управе у саставу Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства. 

Основни национални стратешки документ који дугорочно регулише област 

пољопривреде и руралног развоја јесте Стратегија пољопривреде и руралног развоја 

Републике Србије за период 2014-2020. године. Документ је усвојен у настојању да јасно 

трасира правац будућих реформи пољопривредног сектора и да дефинише циљеве, 

приоритете и темеље нове пољопривредне политике, дефинисане у складу са принципима 

модерног управљања јавним политикама зарад постепеног преузимања модела европске 

подршке пољопривреди и руралном развоју.  

Закон о пољопривреди и руралном развоју прописао је и доношење Националног 

програма руралног развоја од 2018. до 2020. године који дефинише средњорочне и 

краткорочне правце развоја руралних подручја и детаљније описује начине спровођења мера 

руралног развоја за програмски период. Утврђени су и начин, редослед и рокови за 

остваривање дефинисаних циљева. Истовремено, документ је усклађен  са стратешким 

оквиром Заједничке пољопривредне политике Европске уније за период 2014-2020. године, 

уважавајући специфичне потребе и приоритете развоја пољопривреде и руралних подручја 

Републике Србије. 

▪ Усаглашеност циљева ЛСРР са развојним стратегијама и програмима 

Приликом одабира приоритетних области за развој подручја ЛАГ „Срце Бачке” за период 

2020-2023. и дефинисања циљева унутар истих, вођено је рачуна о њиховој усаглашености са 

стратешким приоритетима и правцима који су утврђени релевантним развојним стратегијама 

и програмима вишег реда. На тај начин, осигуран је јединствен приступ и заједничко 

деловања свих актера у планском систему на пољу руралног развоја, како на нижем, тако и 

на вишем нивоу. У наставку ћемо, тим поводом, приказати циљеве који произилазе из 

предметних докумената консултованих приликом израде ЛСРР. 

 

 

 

 

 
19 
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ИПАРД II Програм за период 2014-2020. године (у наставку: Програм) 

Интервенције Програма се концентришу на следеће циљеве: 

1. Подршка конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора, усклађивање са 

ветеринарским и фитосанитарним, еколошким и стандардима безбедности хране ЕУ, 

као и реструктуирање и модернизацију сектора; 

2. Допринос развоју одрживих пракси управљања земљиштем, подржавајући органску 

производњу и друге агро-еколошке праксе; 

3. Допринос одрживом руралном развоју кроз подршку диверзификацији економских 

активности и јачање „LEADER“приступа; 

4. Подршка за ефикасно спровођење Програма, за праћење, процену и промоцију у 

оквиру мере „Техничка помоћ“. 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2020. 

године (у наставку: Стратегија) 

Сагласно визији и у складу са принципима Стратегије, утврђен су следећи стратешки 

развојни циљеви: 

1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача; 

2. Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и 

техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде; 

3. Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 

4. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва; 

5. Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира 

развоја пољопривреде и руралних средина. 

Национални програм руралног развоја од 2018-2020. године (у наставку: Програм) 

Програм се у потпуности ослања на Стратегију и предвиђа следеће подстицаје мерама 

руралног развоја, груписане на следећи начин: 

1. Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне производње и 

прераде пољопривредних производа; 

2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса; 

3. Подстицаји за диверзификацију 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. 



 
 

 

Табела 13.  Усаглашеност циљева ЛСРРЛАГ-а Срце Бачке са развојним стратегијама и програмима 

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2020. 

Национални програм руралног 

развоја од 2018-2020. године 

ИПАРД II програм 2014-2020. 

године 
ЛСРР ЛАГ ”Срце Бачке2 

Раст производње и стабилност 

дохотка произвођача; 
Подстицаји за унапређење 

конкурентности у сектору 

пољопривредне производње и 

прераде пољопривредних 

производа; 

Подршка конкурентности 

пољопривредно-прехрамбеног 

сектора, усклађивање са 

ветеринарским и фитосанитарним, 

еколошким и стандардима 

безбедности хране ЕУ, као и 

реструктуирање и модернизацију 

сектора; 

Повећање прихода од продаје и 

услуга малих локалних 

произвођача за 10%; 

Раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег 

и иностраног тржишта и техничко-

технолошко унапређење сектора 

пољопривреде; 

Повећан број запослених и 

самозапослених из осетљивих 

категорија становништва за 5%; 

Одрживо управљање ресурсима и 

заштита животне средине; 

Подстицаји за очување и 

унапређење животне средине и 

природних ресурса; 

Допринос развоју одрживих 

пракси управљања земљиштем, 

подржавајући органску 

производњу и друге агро-

еколошке праксе; 

Повећање свести и обучености за 

заштиту животне средине међу 

млађим категоријама 

становништва; 

Унапређење квалитета живота у 

руралним подручјима и смањење 

сиромаштва; 

Подстицаји за диверзификацију 

дохотка и унапређење квалитета 

живота у руралним подручјима;  

Повећање броја остварених 

ноћења туриста на подручју за 

10%; 

Подстицаји за унапређење система 

креирања и преноса знања. 

Подизање квалитета туристичке 

понуде; 

Ефикасно управљање јавним 

политикама и унапређење 

институционалног оквира развоја 

пољопривреде и руралних 

средина. 

Подстицаји за припрему и 

спровођење локалних стратегија 

руралног развоја; 

Допринос одрживом руралном 

развоју кроз подршку 

диверзификацији економских 

активности и јачање „LEADER“ 

приступа; 

 



 
 

 

 

▪ Улога других релевантних развојних стратегија у дефинисању ЛСРР 

Осим наведених кључних стратегија и програма, приликом израде ЛСРР 

консултована су и остала стратешка и планска документа која су релевантна у смислу 

секторског утиција који имају на рурални развој посматраног подручја: 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016-2025. године; 

- Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 

конкурентности за период 2015-2020. године; 

- Национална стратегија за младе за период 2015-2025. године; 

- Стратегија развоја социјалне заштите 2019-2025. године; 

- И друге. 

г. Опис критеријума и поступак за избор приоритетних пројеката на нивоу Партнерства. 

Процедура одабира пројеката подразумева неколико корака, као што су: прикупљање 

(идентификација), административно-техничка провера, процена предлагача(финансијски, 

технички, организациони и професионални капацитет), значај пројекта, ефикасност и 

ефективност, одрживост и финансијска исплативост. ЛАГ бира пројекте који максимизирају 

ефекте реализације ЛСРР-а. 

Пријем пројектних предлога и  административна процена 

ЛАГ менаџер и други запослени сарадници у канцеларији ЛАГ-а, врше пријем 

пројектних предлога актера са подручја и чувају га у просторијама ЛАГ-а, на начин уређен 

посебним актом о пријему пројектних предлога и према процедури коју доноси Управни 

одбор.Административну проверу (доле наведени критеријуми) врши ЛАГ менаџер, а проверу 

процедуре и верификацију врши председник Управног одбора.  

Административна провера подразумева позитиван одговор на следећа питања: 

1. Да ли се пројектне активности реализују на подручју које покрива ЛАГ? 

2. Да ли су достављени сви неопходни и тражени подаци захтевани на основу акта о 

пријему пројектних предлога? 

3. Да ли је пројекат усклађен са циљевима и приоритетима ЛСРР-а? 

 

Уколико пројекат не задовољи горе наведене услове, аутоматски се одбацује. 

Евалуација, рангирање и одабир пројеката 

Након што је пројекат прошао административну процену, врши се оцењивање 

(евалуација) пројектних предлога од стране Комисије за одабир приоритетних пројеката. 

Комисију чини 5 чланова, који су изабрани од стране Скупштине, према Статуту 

организације. 

Комисија врши процену како самог подносиоца, тако и целокупне пројектне пријаве, 

према доле наведеним критетијумима (табела 14). Оцењивање се врши тако што Комисија 
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додељује оцену сваком пројектном предлогу, након чега се врши рангирање. 

 
Табела 14. Бодови по појединим критеријумима 

1. Значај пројекта 

1.1. Улога пројекта у развоју локалне заједнице (водити рачуна да се избегава синергија 

и понављање) 
10 

1.2. Да ли су у пројекат укључене све стране, а пре свега жене, млади, угрожене групе? 

Ко су крајњи корисници? 
10 

1.3. Додате вредности (иновативност, промоција, једнаке могућности, друго) 10 

1.4.  Утицај на повећање запослених 10 

2. Финансијски и оперативни капацитет 

2.1. Техничко и менаџерско искуство апликанта 5 

2.2. Стабилност и довољност извора финансирања апликанта 5 

3. Ефикасност и ефективности пројекта 

3.1. Да ли су пројектне активности изводљиве? 5 

3.2. Да ли је акциони план јасан и изводљив? 5 

3.3. Да ли је постављене индикаторе могуће објективно верификовати? 5 

3.4. Да ли су у пројекту укључени партнери у довољној мери и да ли је њихова улога 

задовољавајућа? У случају да пројекат нема партнера, додељује се најнижа оцена. 
5 

4. Одрживост 

4.1. Мултипликаторски ефекат пројекта 10 

4.2. Финансијска, институционална, еколошка и политичка одрживост пројекта 10 

5. Буџет 

5.1. Да ли су све активности реално обухваћене буџетом? 5 

5.2. Да ли је задовољавајућ однос између очекиваних резултата и процењених 

трошкова? 
5 

 Укупно 100 
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Поред пројеката које ЛАГ као удружење директно пријављује (директни корисник), 

ЛАГ ”Срце Бачке” својим чланицама, али и другим актерима са подручја, даје писма 

препоруке приликом пријаве на мере у оквиру ИПАРД програма. Када је реч о писмима 

препоруке, пројекти се оцењују доделом бодова. Како би подносилац пројектног предлога 

добио писмо препоруке од ЛАГ-а, потребно је да оствари најмање 20 бодова у делу „Значај 

пројекта“, као и укупно минимум 60 бодова. Рокови додељивања писама препорука биће 

временски и технички укслађени са објављеним јавним позивима Управе за аграрна плаћања 

за доделу средстава из програма ИПАРД. Списак и краћи опис свих пројектних предлога 

који су добили писмо препоруке ће јавно бити објављени на званичној веб страници ЛАГ 

„Срце Бачке“. 

4. Опис процеса укључивања свих заинтересованих страна и шире 

друштвене заједнице у припрему Локалне стратегије руралног развоја 

Подручје које покрива ЛАГ карактерише вишегодишња активност цивилног сектора, 

а удружења која делују на територији ЛАГ-а, самостално и у партнерствима иницирала су и 

имплементирала значајан број мањих пројеката. Од посебног је значаја подршка локалних 

самоуправа цивилном сектору која се огледа у обезбеђивању адекватног простора за рад 

великом броју удружења, директној финансијској подршци удружењима и расписивању 

конкурса за пројекте који доприносе развоју локалне средине кроз рад организација из 

цивилног сектора. 

Дугогодишња сарадња, заснована на партнерским односима између организација 

цивилног друштва на територији ЛАГ-а дефинисала је потребу за стварањем једне 

организације која би наступила испред заједнице и активно радила на развојним пројектима 

са циљем унапређења квалитета живота у руралном подручју на територији коју ЛАГ 

покрива. 

Уз подршку локалне самоуправе и заинтересованих актера из приватног сектора, a 

након вишемесечних тренинга и састанака везаних за упознавање са радом локалних 

акционих група и LEADER приступом 2017.  године, три удружења и једно физичко лице 

основали су Локалну акциону групу „Срце Бачке“ у правном статусу удружења грађана, са 

циљевима у области одрживог управљања руралним развојем у складу са LEADER 

принципима, са крајњим циљем унапређења квалитета живота локалног становништва на 

подручју обухваћеном радом ЛАГ-а и подручјем деловања на територији општине Кула. У 

периоду до 2019. Локална акциона група „Срце Бачке“ Кула, која је деловала као „обично“ 

удружење грађана, самостално је реализовала више пројеката у циљу унапређења рада 

организације, набавке неопходне опреме за рад, обезбеђивања простора за рад и адаптације 

истог, подизања капацитета саме организације и капацитета људских ресурса како би 

спремно дочекала Јавни позив Министарства за формирање партнерстава за рурални развој. 

Запослено је лице на позицији ЛАГ-менаџера и лице на позицији координатора пројектних 

активности. Чланови удружења и запослени активно су похађали курсеве, едукације и обуке 

и вршили размену искустава и знања се сличним и другим организацијама. Вршена је 

медијска промоција путем средстава јавног информисања у локалним медијима и на 

друштвеним мрежама и израђен  је сајт организације. Успостављени су контакти и сарадња 
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са ЛАГ-овима из Хрватске, Словеније, Македоније и организацијама из Црне Горе и Босне и 

Херцеговине у циљу унапређења рада саме организације. Успостављена је веома добра 

сарадња и са бројним домаћим организацијама и институцијама међу којима су РРА Бачка, 

Развојни фонд Војводине, Развојна агенција Војводине, Мрежа за рурални развој Србије и 

др. Иницирано је повезивање са организацијама цивилног друштва из суседних општина 

Оџаци, Сомбор, Бачка Топола, Мали Иђош и Врбас. Организовано је више радних састанака 

и друштвених догађаја у циљу умрежавања и повезивања заинтересованих локалних актера. 

Најзначајнија сарадња успостављена је са организацијама цивилног друштва из 

општине Врбас која је у августу 2019. године резултирала  стварањем Партнерства за 

територијални рурални развој које делује на подручју општина Кула и Врбас. Иницијативу 

цивилног сектора препознали су и представници локалне самоуправе, јавних предузећа и 

установа са територија обе општине и дали учешће и активну подршку раду ЛАГ-а на 

стварању Партнерства. Стварању Партнерства за територијални рурални развој претходили 

су вишемесечни састанци, скупови и анимација већег броја заинтересованих локалних актера 

са територије општина Кула и Врбас. 

Чланице ЛАГ-а договориле су се да ће ЛАГ водити Управни одбор од 7 чланова 

представника јавног, приватног и цивилног сектора, уз поштовање социо-економских актера 

са подручја ЛАГ-а уз заступљеност жена, младих и рањивих група.  Улога и одговорности 

Управног одбора утврђени су Статутом ЛАГ-а. Потврђен је избор ЛАГ-менаџера, који се 

према Статуту стара о квалитетном оперативном руковођењу ЛАГ-ом и одговоран је за 

припрему ЛСРР.  Формиране су Група за планирање која броји 3 члана и Комисија за одабир 

приоритетних пројеката са 5 чланова. Обезбеђен је и опремљен адекватан простор за рад, 

канцеларија са салом за састанке и упослено је две особе из средстава добијених путем 

Конкурса који је расписала општина Кула намењеног удружењима у области локалног 

економског развоја и унапређењу квалитета живота грађана. 

Током периода израде Локалне стратегије руралног развоја извршена је анализа ЛАГ 

подручја и прикупљени и обрађени доступни примарни и секундарни подаци о територији, 

рељефу, клими, земљишти, становништву, демографским кретањима, привреди и др. 

Паралелно са прикупљањем података задужена лица вршила су анимацију локалних актера 

на терену учествујући на друштвеним догађајима, манифестацијама, приредбама и 

организујући сличне друштвене догађаје на којима се шире становништво упутило у значај, 

циљеве и мисију ЛАГ-а. Током израде стратегије, од децембра 2019. до августа 2020. 

одржано је 7 састанака Управног одбора на којима је праћена активност ЛАГ-а и 

укључивање заинтересованих локалних актера за рад на изради ЛСРР и 4 састанка Групе за 

планирање. Организовано је 5 презентација ЛАГ-а, LEADER приступа и значаја удруживања 

у организације за територијални рурални развој и то  две у Кули и по једна у Врбасу, Руском 

Крстуру и Црвенки, где су се грађани директно могли информисати о изради ЛСРР, давати 

предлоге, примедбе и сугестије.  

Штампан је промо материјал у виду постера, флајера и брошура који је дељен на свим 

манифестацијама које су организоване под покровитељством општина Кула и Врбас. 

Поставњени су инфо пултови где се разговарало са грађанима. Уз промо материјал дељени 

су и упитници и анкетирани су грађани у вези састепеном информисаности о ЛАГ-у, 

моделима финансирања цивилног сектора, LEADER приступу, квалитету живота у локалној 

заједници и потребама житеља локалне заједнице. Организовани су дани отворених врата у 
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ЛАГ-у у поподневним сатима ван радног времена канцеларије. Путем званичне интернет 

странице, као и путем друштвених мрежа и локалних средстава јавног информисања 

грађанство је информисано о раду организације. У 2020. забележено је 6 медијских наступа 

запослених у ЛАГ-у на локалним телевизијским станицама, 1 појављивање на покрајинском 

медијском јавном сервису – РТВ, 3 новинска чланка на српском језику и 1 на русинском у 

локалним новинама, 1 изјава менаџера за портал ВВС на српском језику  и више објава на 

локалним инернет порталима. Ангажована лица су у радно време вршила пријем странака у 

простору ЛАГ-а и информисала заинтересоване стране о свим питањима везаним за израду 

ЛСРР путем мејла и/или телефона. На друштвеним догађајима које је организовао ЛАГ у 

оквиру својих активности посебно се истицала потреба укључивања што већег броја 

локалних актера у прооцес израде ЛСРР. 

Иновативни модел који је ЛАГ „Срце Бачке“ применио у циљу анимације и 

информисања заинтересованих лица јесте тзв. секундарна анимација. Наиме, поред својих 

редовних активности, ЛАГ је самостално или уз координацију са другим удружењима 

организовао предавања и догађаје из различитих друштвених сфера живота и окупивши већи 

број људи на тај начин их посредно, уз примарну тему предавања, информисао о раду и 

циљевима организације. Неки заинтересовани за одређену друштвену тему су тако по први 

пут били информисани о предностима и занчају организација за територијални рурални 

развој и физички присутни у просторијама ЛАГ-а. Такође сви присутни су били у 

могућности да попуне упитник везан за степен информисаности о ЛАГ-у, моделима 

финансирања, LEADER приступу, квалитету живота у локалној заједници, потребама 

житеља локалне заједнице, те се на тај начин су се добиле значајне информације које су 

послужиле у анализи самог ЛАГ подручја. Упитници су дељени и на друштвеним догађајима 

и манифестацијама у насељеним местима ЛАГ подручја као и у месним канцеларијама. 

Укупно је на овај начин анкетирано 267 испитаника што чини 0,31% целокупног 

становништва са ЛАГ подручја. 

Модел анимације који је током израде стратегије примењен билису и директни 

састанци ангажованих лица ЛАГ-а (менаџера, координатора и секретара) са представницима 

удружења цивилног друштва и других организација (састанци један на један). Услед 

отежаних услова кретања и забране окупљања већег броја лица због присуства пандемије 

изазване COVID 19, овакав начин рада је био не само изнуђен и потребан већ и више него 

целисходан и продуктиван, будући да су заинтересовани локални актери директно ступили у 

контакт са ангажованим лицима и изградили однос поверења. На овај начин дошло се до 

више пројектних предлога који су током израде ЛСРР формулисани и артикулисани у напред 

наведеној форми. Такође у периоду забране окупљања за време трајања пандемије изазване 

корона вирусом, ЛАГ је оформио прву е-пијацу на сајту ЛАГ-a и фејсбук и инстаграм 

страници и на тај начин додатно анимирао пољопривредне произвођаче и локалне 

предузетнике омогућавајући им бесплатно оглашавање и скрећући пажњу на рад 

организације.  

У периоду јануар – јун 2020. Одржана су 32 састанка са заинтересованим локалим 

актерима и члановима ЛАГ-а од тога 10 састанака са представницима јавног сектора, 25 

састанака са представницима цивилног сектора и 7 састанака са представницима приватног 

сектора. Посећене су организације у свим насељеним местима ЛАГ-а. 
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 Применом наведених модела укључивања заинтересованих страна дошло се до 55 

пуноправних чланова ЛАГ-а и више десетина заинтересованих физичких лица која својим 

деловањем имају жељу да остваре дефинисану мисију и визију ЛАГ-а, а то је: унапређење 

квалитета живота локалног становништва на подручју обухваћеном радом ЛАГ-а. 

Табела 15. Матрица актера (Stakeholder Matrix) 

 Велики утицај Мали утицај 

В
ел

и
к
и

 з
н

ач
ај

 

• КЛЕР Кула 

• КЛЕР Врбас 

• Туристичка организација општине Кула 

• Канцеларија за младе општине Врбас 

• Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ 

Кула 

• Куцурско удружење младих - КУМ Куцура 

• Удружење жена „Бајка“ Руски Крстур 

• Удружење жена посвећених традицији 

здраве исхране, домаћој радиности и 

домаћем туризму „Еко-Кула“ Кула 

• Центар за промоцију и едукацију „Органик 

лајф“ Кула 

• Туристичко удружење „Руски Крстур“ 

Руски Крстур 

• Женски центар „Хоризонт“ Врбас 

• СТШ „Михајло Пупин“ Кула 

• Удружење предузетника општине Кула  

• Туристичка организација општине Врбас 

• Канцеларија за младе општине Кула 

• Удружење воћара и виноградара 

Црвенка 

• Међуопштинска организација слепих и 

слабовидих Кула, Врбас, Оџаци 

• Удружење „Емпата“ Врбас 

• Јавна комунална предузећа са територије 

општина Кула и Врбас („Комуналац“ 

Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ 

Сивац, „Руском“ Руски Крстур, 

„Комуналац“ Врбас, „Стандард“ Врбас) 

• Пречистач отпадних вода Врбас-Кула 

Врбас 

• Дом здравља Кула 

• Дом здравља Врбас 

• Центар за социјални рад Кула 

• Центар за социјални рад Врбас 

• Месне заједнице 

• ПСС Врбас 

• Регистрована пољопривредна газдинства 

• Предузетници 

• Привредниици 

• Велики индустријски погони („Карнекс“, 

„Медела“, „Витал“, „Јафа“, шећерана 

„Црвенка“, шећерана „Бачка“ Врбас, 

„Житобачка“, „Севеплант“, „Фиорано“ и 

др. 

М
ал

и
 з

н
ач

ај
 

• Влада Републике Србије – Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

• Влада АПВ - Покрајински секретаријат за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду 

• Министарства задужено за регионални 

развој; иновације и технолошки развој; 

туризам 

• Покрејински секретаријарти задужени за 

привреду и туризам; регионални развој 

• Национална служба за запошљавање 

• ЈП „Војводинашуме“ 

• ЈП „Војводинаводе“ 

• Покрајински завод за заштиту споменика  

• Мрежа за рурални развој Србије 

• Стална конференција градова и општина 

• РРА „Бачка“ 

• Градски музеј „Врбас“ 

• Народна библиотека „Данило Киш“ 

Врбас 

• Народна библиотека Кула 

• Културни центар Кула 

• Културни центар Врбас 

• Основне и средње школе са територије 

ЛАГ подручја 
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5. Индикативна листа приоритетних пројеката - Акциони план спровођења Локалне стратегије 

руралног развоја 

Табела 16. Листа приоритетних пројеката 

Приоритетна 

област 
Циљ Назив пројекта 

Потребно 

време за 

реализацију 

Корисници и циљна група 
Предлог извора 

финансирања 

Вредност 

пројекта 

(РСД) 

Заштита животне 

средине 

Повећање свести и 

обучености за 

заштиту животне 

средине међу млађим 

категоријама 

становништва 

„Мере 

енергетске 

ефикасности за 

смањење 

потрошње 

енергената“ 

3 месеца 

Корисници: ЛАГ, 

СТШ „Михајло Пупин“ Кула; 

Друштво за обновљиве изворе 

енергије СТШ, општина Кула 

привредни субјекти  

Циљна група: ученици 

основних и средњих школа, 

заинтересовани грађани 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
300.000,00 

Заштита животне 

средине 

Повећање свести и 

обучености за 

заштиту животне 

средине међу млађим 

категоријама 

становништва 

Улога пчела у 

еко-систему 

„Медено 

детињство“ 

3 месеца 

Корисници: ЛАГ, пчеларска 

друудружења, предшколске 

установе Врбас и Кула  

Циљна група: деца 

предшколског узраста, 

родитељи и сви становници 

подручја 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 

Заштита животне 

средине 

Повећање свести и 

обучености за 

заштиту животне 

средине међу млађим 

категоријама 

становништва 

 

”Лазање 

јагоде” 

 

10 месеци 

Корисници: ЛАГ, Основна 

школа ”Никола Тесла”, 

потенцијално и друге школе 

које би се прикључиле; 

Циљна група: деца школског 

узраста, локално 

становништво-родитељи-

мештани 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје и услуга 

малих локалних 

произвођача за 10% 

„Заштита 

географског 

порекла, 

брендирање и 

промоција 

локалних 

производа ЛАГ 

подручја“ 

12 месецу 

Корисници: Локална 

самоуправа, ЛАГ 

Циљне групе: Локални 

произвођачи, пољопривредна 

газдинства, Опште удружење 

предузетника Кула 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 
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Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје произивода и 

услуга малих 

локалних 

произвођача за 10% 

„Производно-

едукативни 

центар за 

развој и 

промоцију 

подручја ЛАГ“ 

24 месеца 

Корисници: ЛАГ, ЈЛС 

Циљне групе: незапослени 

млади и жене, локални 

произвођачи, НВО, Опште 

удружење предузетника Кула 

 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје произивода и 

услуга малих 

локалних 

произвођача за 10% 

Повећан број 

запослених и 

самозапослених из 

осетљивих категорија 

становништва за 5% 

„LAG Rural 

HUB“ 

 

12 месеци 

Корисници: ЛАГ; Циљне 

групе: Пољопривредници, 

млади, жене, НВО, 

неафирмисани уметници, 

почетници у бизнису, Опште 

удружење предузетника Кула 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје и услуга 

малих локалних 

произвођача за 10% 

Повећан број 

запослених и 

самозапослених из 

осетљивих категорија 

становништва за 5% 

„Центар за 

компетенције у 

хортикултури”  

12 месеци 

Корисници: Средња 

пољопривредна школа, ЈЛС, 

ЛАГ 

Циљне групе:  

Узгајивачи цвећа, украсног 

дрвећа, жбуња, воћа, поврћа и 

другог биља; млади 

пољопривредници и 

пољопривреднице 

SEED програм 

(ADA) 
1.000.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећан број 

запослених и 

самозапослених из 

осетљивих категорија 

становништва за 5% 

Економско и 

социјално 

оснаживање 

жена жртава 

насиља након 

развода и 

самохраних 

мајки 

36 месеци 

Корисници: ЈЛС, ЦСР 

Циљне групе: жене угроженог 

материјалног статуса због 

поремећаја породичних 

односа, самохране мајке, ЖЦ 

„Хоризонт“ Врбас 

грант шеме 

различитих 

програма 

5.000.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје и услуга 

малих локалних 

произвођача за 10% 

„Производи од 

срца Бачке” 

 

12 месеци 

Корисници: ЛАГ и ЈЛС 

Циљне групе: локални 

произвођачи 

ЈЛС и ИПАРД 

кроз меру 

ЛИДЕР 

5.000.000,00 

Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје и услуга 

малих локалних 

произвођача за 10% 

„Зимница од 

паприке” 

 

3 месеца 

Корисници: ЛАГ, НВО 

Циљне групе: локални 

произвођачи 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
400.000,00 
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Зелена економија 

и 

предузетништво 

Повећање прихода од 

продаје и услуга 

малих локалних 

произвођача за 10%; 

Повећан број 

запослених и 

самозапослених из 

осетљивих категорија 

становништва за 5% 

„Мала школа 

бизниса за 

жене” 

 

3 месеца 

Корисници: ЛАГ 

Циљне групе: Незапослене 

жене сеоског подручја 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
400.000,00 

Туризам 

Повећање броја 

остварених ноћења 

туриста на подручју 

за 10%; 

Подизање квалитета 

туристичке понуде 

Унапређење 

квалитета 

садржаја 

манифестација 

које се 

одржавају на 

отвореном 

простору 

6 месеци 

Корисници: ЛАГ и ЈЛС 

Циљне групе: локални 

произвођачи, НВО са 

подручја, Винарија 

„Милисављевић“ Липар 

ЈЛС и ИПАРД 

кроз меру 

ЛИДЕР 

3.500.000,00 

Туризам 

Повећање броја 

остварених ноћења 

туриста на подручју 

за 10%; 

Подизање квалитета 

туристичке понуде 

„Панонски 

COLIVING 

центар“ 

 

24 месеци 

Корисници: ЛАГ, ЈЛС 

Циљне групе: привредни 

субјекти са подручја, 

пружаоци туристичких услуга 

грант шеме 

различитих 

програма 

8.000.000,00 

Туризам 

Повећање броја 

остварених ноћења 

туриста на подручју 

за 10%; 

Подизање квалитета 

туристичке понуде 

„Црвеначки 

подруми“ 
28 месеци 

Корисници: ЛАГ, Туристика 

организациај; Циљне групе: 

локални произвођачи и 

пружаоци туристичких 

услуга, Винарија 

„Милисављевић“ Липар 

 

грант шеме 

различитих 

програма 

10.000.000,0

0 

Туризам 

Повећање броја 

остварених ноћења 

туриста на подручју 

за 10%; 

Подизање квалитета 

туристичке понуде 

Манифестација 

"Крстурски 

сајам" 

3 месеца 

Корисници: ЛАГ, НВО 

Циљне групе: локални 

произвођачи и пружаоци 

туристичких услуга 

ИПАРД  кроз 

меру ЛИДЕР 
600.000,00 
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а. Начин спровођења Локалне стратегије руралног развоја и праћења имплементације 

приоритетних пројеката 

Основни задатак и улога ЛАГ-а у наредном периоду односи се на спровођење 

усвојене Локалне стратегије руралног развоја до 2023. године, а иста ће се реализовани кроз, 

пре свега,  активности анимирања становништва и стицање вештина, и у оквиру тога 

конкретно на: 

• Информативне активности у  циљу упознавања грађана са активностима ЛАГ-а, 

могућностима сарадње, могућностима финансирања различитих активноти; 

• Одржавања семинара и радионица за приватни, цивилни и јавни сектор са подручја; 

• Едукација за чланове и особље ЛАГ-а; 

• Израда промотивног материјала; 

• Студијске посете, сајмови, конференције, друго. 

 

Други део активности у делу спровођа усвојене ЛСРР односиће се на припрему „малих 

пројеката“ и њихову пријаву за финансирање у оквиру мере LEADER програма ИПАРД. 

Поред ”малих пројеката”, ЛАГ ће припремати и друге пројекте, самостално и у сарадњи са 

локалним самоуправама, али и другим партнерима са или ван подручја, и конкурисати у 

оквиру различитих домаћих и међународних грат шема. 

Трећи део активности односиће се на ”пројекте сарадње”, предвиђене у оквиру мере 

LEADER програма ИПАРД. Како у моменту израде ЛСРР не постоје јасно дефинисане 

процедуре и правила када је реч о овој врсти пројеката, у оквиру овог документа исти нису 

ни планирани. Свакако, ЛАГ планира да пројекте сарадње реализију са земљама са којима је 

и до сада, кроз пројекте ЈЛС, имао сарадњу, а реч је Републици Мађарској и Републици 

Хрватској. Како је на подручју доминантна и црногорска етничка групација, отвара се 

могућност активирања сарадње кроз пројекте и са Републиком Црном Гором. 

Што се тиче самог процеса припреме и пријављивања одабраних пројеката, више је 

наведено у поглављу 3, тачка ”опис критеријума и поступак за избор приоритетних пројеката 

на нивоу Партнерства”. 

Што се тиче менаџерског и оперативног задатка који се односе на праћење како 

пројеката, тако и реализације ЛСРР, за исто су задужени запослени у ЛАГ-у. У моменту 

израде ЛСРР, ЛАГ има троје запослених, од чега је један запослени у сталном радном односу 

(ЛАГ менаџер – биографија у прилогу), један у радном односу на одређено време (секретар 

удружења) и један на уговору о допунском раду (коордиатор за насеља која се 

административно налазе на подручју општине Врбас). 

ЛАГ менаџер је задужен за потпуно праћење имплементације пројеката код којих је ЛАГ 

директан корисник. ЛАГ менаџер води гантограм активности, прати процес набавки, 

контролише припремљене финансијске и наративне извештаје, и припрема финални извештај 

према донатору. ЛАГ менаџер остварене резултате у оквиру конкретног пројекта презентује 

пред Управним одбором. 
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ЛАГ секретар је задужен за техничко-административну подршку ЛАГ менаџеру, 

припрему и праћење документације, архивирање, комуникацију са донатором и другим 

институцијама (нпр. Министарство финансија уколико постоји ослобађање од ПДВ-а), 

припрему периодичних извештаја и пружање помоћи ЛАГ менаџеру при састављању 

финалних извештаја. 

ЛАГ менаџер припрема полугодишњи извештај који садржи припремљене пројекте 

предлоге, предате пројектне предлоге, одобрене пројектне предлоге, али и текуће стање 

активних пројеката (евентуалне застоје, проблеме и сл.) по питању планираних и остварених 

резултата. Полугодишњи извештај ЛАГ менаџер доставља Управном одбору. Сваке године, у 

фебруару, ЛАГ менаџер са Управним одбором припрема финални извештај за претходну 

годину који се доставља Скупштини. Уоквиру наведених извештаја обавезан је податак о 

оствареним резултатима по сваком пројекту, као и постигнутим индикаторима у 

оквиру сваког постављеног циља ЛСРР.  

Уз помоћ индикатора, мери се степен учинка (ефекта) постигнутог циљаи на тај начин 

се прати реализација и успех ЛСРР.У случају потребе за ревизијом, допуном и изменом 

ЛСРР, обавезно је анализирати и ревидирати постављене базне индикаторе за сваки од 

циљева. 

б. Индикатори за мерење учиинка спровођење Локалне стратегије руралног развоја 

У оквиру ЛСРР, на нивоу циљева, постављени су циљни индикатори, што је по 

принципу уградње СМАРТ методе. Индикатори на нивоу циљева представљају 

квантитативне и квалитативне показатеље за мерење учинка постигнутих циљева. У наредној 

табели дат је преглед циљева са базним и циљним показатељима, где је за базну годину узета 

година за коју су званично објављени подаци, док се циљни показатељи посматрају у 2023. 

години. 

Табела 17. Табела индикатора за мерење учинка спровођења ЛСРР до 2023.  ЛАГ-а Срце Бачке” 

Циљ до 2023. Базни индикатор (0 година) 
Циљни индикатор 

(2023.) 

Извор 

верификације 

Повећање свести и обучености 

за заштиту животне средине 

међу млађим категоријама 

становништва 

Млади показују 

непознавање значаја здраве 

и чисте животне средине и 

нису укључени у активности 

заштите 

Млади су свесни 

значаја здраве и чисте 

животне средине и 

укључени су у бројне 

акције 

Извештаји, слике са 

акција; упитници ка 

деци и младима 

Повећање прихода од продаје 

производа и услуга малих 

локалних произвођача за 10% 

 

 

Базна вреност је 0, јер се 

овакав индикатор, до базне 

године, није израчунавао на 

подручју20 

Приход малих 

произвођача од продаје 

локалних производа и 

услуга 

Годишња анкета 

према малим 

произвођачима 

локалних производа 

и пружаоца услуга 

 

 
20ЛАГ Срце Бачке ће од 2020. године путем Анкете вршити годишње истраживање о основним и додатним 

приходима малих произвођача који локалне производе и услуге продају на кућном прагу, манифестацијама, 

ЛАГ е-пијаци, сувенирници или другим локалним каналима продаје. Истраживање ће обухватити појединце, 

пољопривредна газдинства, предузетнике, удружења. 
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Повећан број запослених и 

самозапослених из осетљивих 

категорија становништва за 5% 

Незапослене жене 51.3 % 

укупно незапослених лица  

Незапослена лица без 

квалификација, 29.4 % 

укупно незапослених лица 

Незапослени млади 19.4% 

укупно незапослених лица 

Незапослени старији 33.5% 

укупно незапослених лица  

(база: 31.12.2018., РСЗ) 

Број незапослених из 

категорије теже 

запшљивих (жене, 

млади, лица без 

квалификација, 

старији) смањен за 5% 

 

Републички завод 

за статистику 

Повећање броја остварених 

ноћења туриста на подручју за 

10% 

Број остварених ноћења 

туриста на ЛАГ подручју у 

2018 

35.520 (од чега на подручју 

општине Врбас 32.814) 

Просечан број 

остварених ноћења 

туриста на ЛАГ 

подручју повећан 

за 10% 

Републички завод 

за статистику 

Подизање квалитета 

туристичке понуде 

Недовољно туристичких 

локалитета и производа 

1 нови туристички 

локалитет, 1 нови 

туристички производ 

Извештај ТО Кула 

и Врбас 

6. Опис капацитета за спровођење Локалне стратегије руралног развоја 

а. Људски капацитет за спровођење Локалне стратегије руралног развоја; 

Локална акциона група „Срце Бачке“ Кула, адреса: Маршала Тита 246-248 25230 

Кула, МБ:28239556, ПИБ:110281851, датум регистрација:25.09.2017. 

Према Статуту ЛАГ-а управљање организацијом поверено је Управном одбору ЛАГ-а 

кога бира Скупштина на мандат од 4 године. Управни одбор броји 7 чланова и то су: Петар 

Пејин (председник УО ЛАГ) представник приватног сектора, Раденко Шимун (заменик 

председника УО ЛАГ) и Владимир Станковић, представници јавног сектора и Славица 

Катона, Ерика Пророковић, Каролина Есе и Стеван Самочета представници цивилног 

сектора. У управљачкој структури ЛАГ-а жене су заступљене са 43%, а млади до 30 година 

са 14%. Две су представнице удружења жена.У прилогу се налази организациона схема 

Локалне акционе групе ”Срце Бачке”. 
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Управни одбор на основу јавног конкурса бира и закључује уговор о раду са ЛАГ 

менаџером. Статутом ЛАГ-а предвиђено је да функцију менаџера може да обавља лице које 

има високу стручну спрему, познаје најмање један страни језик (обавезно енглески), да има 

организационе и комуникационе способности и најмање 2 године искуства на пословима 

управљања пројектима или организацијама. ЛАГ менаџер врши послове предвиђене 

Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Локалне акционе групе 

„Срце Бачке“. Правилником о организацији и систематизацији послова Локалне акционе 

групе „Срце Бачке“ Кула, поред позиције ЛАГ менаџера, ангажованог на пуно радно време, 

предвиђене су и позиције Секретара са пуним радним временом (100 % норме) и 

Координатора пројектних активности са непуном радним временом (20% норме). Тренутно 

ЛАГ располаже са 3 радно ангажована лица од којих је једно агнажовано на неодређено 

време – ЛАГ менаџер, једно на одређено време – Секретар и једно лице према уговору о 

додатном раду – Координатор. Функцију ЛАГ менаџера обавља Бојан Ковач, мастер правник 

из Сомбора. 

У својој структури чланства ЛАГ има регистрованих 55 чланова, највише из цивилног 

сектора (35 чланова), затим 12 чланова из јавног сектора и 8 чланова из приватног сектора. 

 

Приватни 
сектор (1 

члан)
14%

Јавни 
сектор (2 

члана)
29%

Цивилни 
сектор (4 

члна)
57%

Структура чланства у УО ЛАГ

Приватни 
сектор (8 
чланова)

14%

Јавни сектор 
(12 чланова)

22%

Цивилни 
сектор (35 
чланова)

64%

Структура чланства ЛАГ према 

секторима
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У раду ЛАГ-а активно учествују Канцеларије за локални економски развој општина 

Куле и Врбаса, Туристичке организације општина Куле и Врбаса, Канцеларије за младе Куле 

и Врбаса и друге јавне установе и организације које пружају додатну стручну и техничку 

помоћ раду ЛАГ-а. Такође значајно је учешће прдставника цивилног и приватног сектора 

који имају велико искуство у писању и спровођењу пројеката. 

ЛАГ поседује у потпуности опремљен простор за рад површине 75 м2 који се налази у  

центру насеља Кула. Простор је добијен од стране Општинске управе Кула на неодређен 

временски период, по основу Уговора о закупу пословног простора. Простор је адаптиран и у 

потпуности опремљен за рад, а састоји се од радног – офис дела, конференцијске сале 

капацитета 35 седећих места, кухиње и санитарног чвора. Од средстава за рад ЛАГ поседује 

3 лаптоп рачунара, 1 персонални рачунар, пројектор, штампач са скенером, канцеларијски 

мобилијар и службени аутомобил. 

 

б. Финансијски капацитет за спровођење Локалне стратегије руралногразвоја 

Локална акциона група „Срце Бачке“ ће у предстојећем периоду, до отварања мере 

LEADER у оквиру програма ИПАРД 2 Републике Србије, своје текуће трошкове и 

активности финансирати из следећих извора: 

1. Донације локалних самоуправа – аплицирање на отворене конкурси за ОЦД (Кула и 

Врбас) 

2. Донације Владе АП Војводине – аплицирање на отворене конкурсе (Покрајински 

секретаријати) 

3. Донације Владе Републике Србије – аплицирање на отворене конкурсе 

(Министарства) 

4. Средства из ЕУ и других донаторских фондова 

5. Донације грађана и привреде 

У периоду до отварања мере LEADER у оквиру програма ИПАРД 2, ЛАГ „Срце Бачке“ 

ће поред средстава из конкурса расписаних од стране јединица локалне самоуправе, активно 

аплицирати и на средства Владе АПВ и Владе Републике Србије како би се обезбедила 

средства за мање пројеке из различитих сектора. Такође, ЛАГ ће активности усмерити и на 

програме Interreg прекограничне сарадње са Мађарском и Хрватском, програме подршке 

амбасада страних држава у Републици Србији, програме подршке Турске развојне агенције 

TIKA, Аустријске развојне агенције (АДА) и др. 

Када је реч о одговорностима за управљање финансијама и задужењима, према Статуту, 

средствима ЛАГ-а располаже Управни одбор, у складу са усвојеном ЛСРР. Управни одбор 

руководи радом ЛАГ-а између две седнице Скупштине, а између осталог извршава 

финансијски план, управља имовином ЛАГ-а, одлучује о закључивању правних послова на 

основу Правилника о раду Управног одбора. Контролу финансијског и материалног 

пословања и контролу располагања средствима спроводи Надзорни одбор од 3 члана које 

бира Скупштина на период од 4 године. Пословне кљиге и финансијске извештаје за ЛАГ 

уређује књиговодствена агенција ангажована по основу Уговора.У складу са чланом 69. 

Статута, ЛАГ води књиге по систему двојног књиговодства и израђује финансијске 
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извештаје у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и прописима којима се 

уређује опорезивање непрофитних организација. Запослени ЛАГ менаџер води и организује 

административно и материјално-финансијско пословање. 

в. Искуство у спровођењу пројеката 

Основан 2017. године, ЛАГ ”Срце Бачке”, активно је радио на анимирању 

становништва, одражавању инфо дана и радионица, присуствовао различитим локалним и 

регионалним манифестацијама на којима је презентовао не само свој рад, већ и производе и 

друге ресурсе са подручја. ЛАГ ”Срце Бачке” се претходне три године јављао на значајан 

број конкурса, расписаних од стране националних, покрајинских али и међународних позива, 

од којих су неки и одобрени, имплементирани или је имплементација у току. ЛАГ ”Срце 

Бачке” поштује принципе транспарентности и партиципацији, редовно одржава састанке са 

својим чланицама и веома ажурно све битне информације и вести (догађаји, отворени 

конкурси, састанци, презентација и др.) објављује на званичној веб страници, која је у 

функцији од 2019.године (www.lag-srcebacke.org.rs). Током 2020. године, због тешке 

ситуације изазване пандемијом корона вирусом (Covid19), ЛАГ ”Срце Бачке” је омогућио 

својим чланицама да, путем званичне веб адресе, Фејсбук странице и Инстаграм профила 

врше продају локалних производа (хране, пића, зачинског биља, козметике и сл.) креирајући 

Е-пијацу21, и отворио врата за пружање техничке помоћи кроз припрему документације за 

конкурисање за средства код различитих фондова. Такође, током 2020. године, ЛАГ ”Срце 

Бачке” организовао је презентацију кредита Развојној фонда Војводине (РФВ), као и састанак 

чланица са представницима РФВ, у већини насељених места које покрива ЛАГ. 

Поред редовних активности информисања, када је реч о доступним бесповратним и 

кредитним средствима, и едукација на тему припреме пројектних предлога, ЛАГ је за своје 

чланице организовао и бројне друге презентације, едукације и састанке. Обухваћене су биле 

теме: ”Креирање, одржавање и статистика фејсбук странице”, ”Академија вештина”, 

”Биоенергија и превенција штетних зрачења”, ”Биорезонанца и флоритерапија”, ”Детињство 

из улга регресотерапије”, ”Ослободи се – терапијски час цртања” и бројне друге. 

У фебруару 2020. ЛАГ ”Срце Бачке” и ЛАГ ”Панонски фијакер”, који покрива 

насељена места са подручја локалних самоуправа Сомбора и Апатина, закључили су 

споразум о сарадњи. Током истог месеца, одржана је и прва заједничка радионица за 

пољопривреднике и предузетнике о могућностима финансирања кроз националне и ЕУ 

фондове. 

Поред значајног броја локалних активности, пре свега у делу промоције, едукације и 

информисања, ЛАГ је реализовао и неколико пројеката, кроз апликацирање код донатора. У 

наставку се налази попис одобрених пројеката, у реализацији, као и оних који су 

реализовани. 

 

 
21више на: https://lag-srcebacke.org.rs/category/e-pijaca/page/2/ 
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Табела 18. Пројекти ЛАГ ”Срце Бачке” 

Година Назив пројекта / Статус пројекта Донатор 
Вредност 

пројекта 

2018. „Срце Бачке“ / Реализован СО Кула 1.040.000,00 

2018. „Тим за Срце Бачке“ / Реализован 

Влада АПВ – Пок. сек. 

за међурегионалну 

сарадњу 

256.000,00 

2019. 

„Локални економски развој и унапређење 

живота локалног становништва на 

територији општине Кула“ / Реализован 

СО Кула 2.500.000,00 

2019. 
„Побољшање услова рада удружења“ / 

Реализован 

Влада АПВ – Пок.сек. за 

пољопривреду,  

водопривреду и 

шумарство 

20.000,00 

2019. 

Подстицај за подршку програмима који се 

односе на припрему ЛСРР у 2019, години / 

Реализација у току 

Влада Републике Србије 

– Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде, Управа за 

аграрна плаћања 

800.000,00 

2020. 

„Побољшање услова за развој цивилног и 

приватног сектора кроз унапређење 

квалитета живота становништва у руралној 

средини и јачање сарадње јавног, приватног 

и цивилног сектора“ / Реализација у току 

СО Кула 2.500.000,00 

7. Финансијски план који садржи детаљне информације трошковима за 

реализацију спровођења Локалне стратегије руралног развоја 

Када је реч о финансирању, како реализације ЛСРР, тако и самог рада Партнерства, у 

наставку ће бити представљени трошкови, као и план обезбеђивања средстава. Како се 

Република Србија налази у претприступном периоду, актуелан програм којим се финансира 

рад локалних акционих група је програм ИПАРД 2014-2020, и то кроз меру ”Спровођење 

локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ”, чија имплементација је 

планирана у последњој фази реализаиције програма (2020-2023.). Наведена мера, према 

ИПАРД програму 2014-2020 22 , за одабране ЛАГ-ове опредељује средстава за следеће 

активности: 

▪ ”Стицање вештина, анимирање становништва ЛАГ територија” за изградњу 

капацитета и анимацију одабраних ЛАГ 

▪ ”Текући трошкови и мали пројекти” за вођење одабраних ЛАГ и спровођење малих 

пројеката 

▪ Пројекти сарадње за међутериторијалне или међудржавне пројекте 

 

 
22 "Службени гласник РС", бр. 30 од 23. марта 2016, 84 од 20. септембра 2017, 20 од 22. марта 2019, 55 од 2. августа 2019. 
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Како је за текуће трошкове и функционисање ЛАГ ”Срце Бачке” потребно значајније 

више средстава од средства тренутно опредељених кроз прву отворену активност у оквиру 

LEADER мере, партнерство ће бити окренуто и другим изворима финансирања. У 

претходном периоду ЛАГ ”Срце Бачке” је свој рад финансирао из различитих донаторских 

средстава и грантова, а пре свега кроз помоћ локалних самоуправа. У наредном периоду, 

када ће из ИПАРД програма, мере LEADER, бити отворена само активност ”текући 

трошкови и мали пројекти” у укупном износу од 600.000 динара по партнерству23, ЛАГ ће 

своје финансирање базирати и на другим доступним изворима средстава (аплицирање на 

позиве у оквиру грант схема и донаторских програма ЕУ, амбасада, локалних самоуправа, 

покрајинске и републичке владе, донације грађана и привреде). Уколико се укаже потреба, 

ЛАГ ће у наредном периоду размотрити и могућност изградње система наплате чланарина, у 

циљу наставка досадашњег активног и континуираног рада. 

Разлог одлуке за већим бројем активности, али и запослених у ЛАГ ”Срце Бачке”, је 

потреба локалне заједнице за оваквом врстом помоћи и подршке, а након три године рада 

одржавање континуитета је неопходно. Након истека претприступног периода (чланство 

Републике Србије у ЕУ), и аутоматски престанка доступности ИПА програма за рурални 

развој (ИПАРД), ЛАГ ”Срце Бачке” ће кроз акредитацију и одобрење ЛСРР свој рад 

планирати кроз финансирање изЕвропског пољоприрвредног фонда за рурални развој 

(European Agricultural Fund for Rural Development) тачније кроз имплементацију мере 

LEADER под националним програмом руралног развоја. 

ЛАГ ће кроз финансирање пројеката из различитих извора изразито водити рачуна да 

не дође до двоструког финансирања, односно да се јасно раздвоје активности и трошкови 

финансирани из одређених извора. 

У наставку се налази преглед трошкова за две од три активности дефинисане 

програмом ИПАРД за финансирање до 2023. Како за активност која се односи на пројекте 

сарадње не постоје јасна правила, исти нису део ове ЛСРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Правнилник о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење ЛСРР, , Прилог 1-Листа 

прихватљивих трошкова 
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Табела 19. План трошкова за период 2020-2023. за активност 1 „Стицање вештина, анимирање становништва на ЛАГ 
територији“ 

Активности Врста трошка Укупно (дин.) 

Анимација, подизање свести и промотивне 

активности, догађаји 

 800.000,00 

Израда потребних студија за ЛАГ подручје  

Услуге експерата 1.000.000,00 

Превод и тумачење 400.000,00 

Путни трошкови 100.000,00 

Обука и едукација за особље и чланове ЛАГ-а и 

семинари   

Услуге експерата за 

семинаре, тренинге 

600.000,00 

Изнајмљивање простора 

за одржавање тренинга 

100.000,00 

Изнајмљивање опреме 

за одржавање тренинга 

360.000,00 

Помоћно и техничко 

особље 

100.000,00 

Кетеринг за учеснике 400.000,00 

Накнаде, котизације 200.000,00 

Планирање, надзор, праћење, и ревизија локалне 

стратегије руралног развоја 

 500.000,00 

Информативне и промотивне активности за 

подршку у спровођењу ЛСРР 

 600.000,00 

УКУПНО:  5.160.000,00 
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Активност ”Стицање вештина, анимирање становништва на ЛАГ територији“ се 

већ, у значајној мери, реализује на подручју ЛАГ ”Срце Бачке”, што је детаљно 

представљено у поглављу 6, у делу представљања досадашњих референци. Укупан 

индикативни четворогодишњи трошак за реализацију наведених активности износи 

5.160.000,00 динара и биће финансиран из различитих извора, у складу са могућностима. 

Различите информативне, едукативне и промотивне активности које буду део пројеката 

финансираних из ИПАРД програма или других донаторских програма, биће одвојено вођене 

и посматране, како не би дошло до двоструког финансирања. 

У наредној табели приказани су текући трошкови и трошкови за мале пројекте. 

Укупни текући трошкови потребни за функционисање ЛАГ-а за период од четири 

године износе 13.861.696,00 динара, док је према акционом плану планирана пријава 9 

малих пројеката укупне вредности 4.700.000 динара. У оквиру трошкова малих пројеката 

налази се и део трошкова везан за рад партнерста (Прилог 1 Правилника о подстицајима за 

подршку програмима који се односе на припрему и спровођење ЛСРР), али у овом моменту 

није јасан распоред ових трошкова, због чега није могуће у фази израде ЛСРР приказати 

њихов удео у укупним трошковима функционисања ЛАГ-а. 

 
Табела 20. План трошкова за период 2020 - 2023. за активност  „Текући трошкови и мали пројекти“ 

Активности Врста трошка Износ у дин. Укупно 

Трошкови вођења 

канцеларије 

Лични доходак ЛАГ менаџера 
4.600.000,00 4.600.000,00 

Лични доходак ЛАГ секретара 4.000.000,00 4.000.000,00 

Лични доходак Координатора 750.000,00 750.000,00 

Трошкови одласка и доласка на опсао за 

запослене 
720.000,00 720.000,00 

Трошкови закупа пословних просторија 111.696,00 111.696,00 

Канцеларијски материјал 160.000,00 160.000,00 

Трошкови опреме за канцеларију (намештај, 

техника) 
500.000,00 500.000,00 

Трошкови комуникације (интренет, 

телефон) 
80.000,00 80.000,00 

Одржавања сајта 80.000,00 80.000,00 

Трошкови превоза и амортизација 

службеног возила 
780.000,00 780.000,00 

Књиговодствене услуге 120.000,00 120.000,00 

Режијски трошкови 100.000,00 100.000,00 

Трошкови одржавања рачуна, таксе и 

накнаде 
60.000,00 60.000,00 

Трошкови промо и рекламног материјал, 

репрезентација, представљање 
800.000,00 800.000,00 
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Обука и изградња 

капацитета за особље 

ЛАГ-а у циљу 

побољшања 

капацитета за 

спровођење ЛСРР  

Трошкови студијског путовања, семинари, 

службена путовања у земљи и иностранству 

600.000,00 400.000,00 

Имплементација 

пројеката  

Суфинансирање пројеката 
400.000,00 400.000,00 

Укупни текући трошкови за период 2020-2023 године 
13.861.696,00 13.861.696,00 

Мали пројекти које 

спроводе ЛАГ-ови  

мали пројекти у вредности до 600.000 

укључујући и текуће трошкове за 

функционисање ЛАГ-а 

4.700.000,00 4.700.000,00 

Предлози мини пројеката до 2023. 

Визија: "Овде желим радити, живети и расти" 

Под овим мотом до 2023. године  ЛАГ намерава да унапреди и стимулише производњу 

локалних производа, обезбеди запошљавање већег броја становника и заустави тренд 

одлива становништва кроз имплементацију пројеката; унапредиће се еколошка свест 

становништва и побољшати стање животне средине кроз коришћење потенцијала 

обновљивих извора енергије на подручју партнерства; унапредиће се туристичка 

понуда и омогућиће се развој туризма у ЛАГ подручју. 

У сарадњи сва три сектора ЛАГ ће постати незаобилазан део социјалног, друштвеног и 

привредног развоја подручја. 

 

Приоритетна област 1:Заштита животне средине 

Циљ 1.1.:Повећање свести и обучености за заштиту животне средине међу млађим 

категоријама становништва 

Мини пројекат 1. Мере енергетскеефикасности засмањењепотрошње енергената 

Опис пројекта и активности: Пројекат подразумева организацију манифестације Европски 

дани сунца и едукацију ученика о значају коришћења обновљивих извора енергије кроз 

промоцију употребе соларне енергије, повећање енергетске ефикасности и достигнућа у овој 

области и заштита животне средине. Пројекат би подразумевао серију предавања ученицима 

основних и средњих школа на наведену тему, извођење огледа и експеримената за млађе 

учеснике,  организовање дебата и округлих столова у вишенедељном припремном процесу за 

крајњу манифестацију где би се изнели резултати дискусија и дебата. Поред примарне теме 

пројекат би обухватио и развијање свести о унапређењу заштите животне средине код 

најмлађих - у основним школама како би се код деце у најранијем узрасту формирала 

еколошка свест и потреба за бављењем животном средином кроз радионице са децом, радне 

акције, поделу едукативног материјала и сл. Такође, пројекат би обезбедио подизање свести 
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целокупног становништва о обновњивим изворима енергије и заштити животне средине у 

целини поред наведених активности и кроз јаку медијску кампању 

Вредност пројекта: 300.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Заштита животне средине 

Циљ 1.1.:Повећање свести и обучености за заштиту животне средине међу млађим 

категоријама становништва (развој еколошке свести деце о еколошкој вредности пчела и 

информисање становништва о значају пчела у очувању биодиверзитета) 

Мини пројекат 2. Улога пчела у еко-систему „Медено детињство“ 

Опис пројекта и активности: Постоји велика потреба едукације грађанки и грађана и 

пчелара о вредностима пчела и њихово стимулисање да их гаје и негују, како би се 

обезбедила континуирана пољопривредна производња и очување биодиверзитета. Путем 

активности на пројекту подигла би се свест о еколошкој вредности пчела. Чланови 

пчеларског друштва „Сивац“ кроз игру. дружење и низ других едукативних активности и 

радионице разговараће са децом предшколског узраста и објаснити им како треба да се 

понашају у близини пчела и упознати их са начином рада у производњи меда. Активности би 

се одвијале у сарадњи са предшколским установама на целој територији ЛАГ-а у свим 

насељеним местима. 

Након разговора са пчеларима заједно са наставним и васпитачким особљем организоваће се 

ликовна радионица „Медено детињство“ на тему пчела и пчеларства. Деци ће се приликом 

посете чланова друштва обезбедити материјал потребан за ликовну радионицу као и мед за 

потребе предшколских установа и деце појединачно. 

Циљ је развијање еколошке св 

Вредност пројекта: 300.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Заштита животне средине 

Циљ 1.1.:Повећање свести и обучености за заштиту животне средине међу млађим 

категоријама становништва 

Мини пројекат 3. ”Лазање јагоде” 

Опис пројекта и активности: Општи циљ пројекта је производња јагода и пекмеза од јагода 

за школску кухињу, подизање нивоа еколошке свест код ученика, развијање радних навика и 

позитивног односа према раду и обавезама, промовисање органске производње локалном 

становничтву. Специфични циљеви пројекта су производње зраве хране-јагода-без употребе 

пестицида; подизање квалитета живљења-развијање свести о употреби здраве хране; 

континуирано бављење физичком активношћу кроз узгој; развијање пријатељских 

међусобних односа међу ученицима и превенцијанасиља, сарадња са родитељима и 

проомовисање технике малчирања, сарадње са другим школама  кроз заједничке активности 

и рад на малчирању, учење  организационих вештине, сарање са другима у узгоју , берби, 

припремању пекмеза, паковању. Пројект се односи на производњу јагода техникоом 

малчирања. Активности на пројекту су: организовање стручног предавање о искуствима 

других произвођача  биљака  (јагода) техником малчирања; едукација ученика и запослених 

о пројекту ,,Лазање јагоде,,;проналажење места у школском дворишту погодног за 

малчирање које не  смета фунционалности и естетици дворишта и планирање изградње 

простора за малчирање “кревета”; набавка материјала и прављење,, кревета” ограђивање 



Локална стратегија руралног развоја до 2023. -  Локална акциона група „Срце Бачке” 

______________________________________________________________________________ 

 55 

простора за малчирање  ради заштите; стављање потребних слојева ( картон, папир, слама , 

лишће, ђубриво, талог од кафе); рад на малчу и додавањем слојева; припрема за садњу- 

куповина резнице јагода; садња јагода; едукација родитеља о еколошкоој производњи 

биљака и о техници малчирања; повремено се уклања коров и залива по потреби; праћење 

напредовања биљака и практично учење; организовање  радионица за ученике о  начинима 

употребе јагода у исхрани (прављењу пекмеза); прављење пекмеза у школској кухињи, 

набавка тегли, идејно решење за налепнице за тегле  и слање истог на анализу о здравственој 

исправности производа; употреба пекмеза за ђачку ужину. 

Вредност пројекта: 600.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1.: Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10% 

Мини пројекат 4. „Заштита географског порекла, брендирање и промоција локалних 

производа ЛАГ подручја“ 

Пројекат подразумева индентификацију могућих производа у ЛАГ подручју који би могли да 

буду заштићени на основу географског порекла, који би могли да се брендирају и обезбеде 

преознатљивост на тржишту као и промоцију локалних производа пред домаћим и 

иностраним трежиштем.  

Подршка при увођењу, регистрацији и контроли процеса заштите PDO и PGI; Промоција 

заштићених производа специфичних за регион, брендирање и помоћ у наступу на тржишту, 

маркетинг, промо кампање. 

Вредност пројекта: 600.000 динара 

 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1.: Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10% 

Мини пројекат 5. „Производно-едукативни центар за развој и промоцију подручја ЛАГ“ 

Пројекат би подразумевао студијске посете, сајмови, продајне изложбе како би се локални 

произвођачи упознали са трендовима у окружењу и региону. У другој фази уследила би 

изградња продајно-изложбеног објекта (дрвено-блатна кућа) са салом за едукацију 

(видиковац) и производним делом уз посебан акценат на природне материјале и обновљиве 

изворе енергије на локалитету Развала (обронци Телечке висоравни) на удаљености око 3 км 

од центра насељеног места Кула и набавка производне опреме. Паралено са изградњом 

трајало би стварање базе hand-made локалних производа (производи од лековитог и 

ароматичног биља, храна, козметички производи, друго) – из целокупне заједнице. Трећа 

фаза пројекта подразумева израда пакета за едукацију (туристи, локално становништво, 

наука и др; на теме: здрав живот, кулинарство, др.); Реализација би била праћена 

дизајнирањем и израдом промотивног материјала, израдом продајно-промотивног портала са 

webshop порталом (јединствени портал за промоцију и продају природних домаћих (ручна 

израда) производа са подручја ЛАГ-а и креирање туристичких пакета који би обухватали 

промоцију, едукацију, припрему производа, демонстрацију, конзумацију производа, др. 

Вредност пројекта: 600.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 
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Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Мини пројекат 6. „LAG RURAL HUB“  

Пројекат подрзумева адаптацију простора канцеларије ЛАГ-а и набавку додатне опреме и 

материјала у циљу формирања хаба намењеног искључиво ОЦД, младима али и 

пољопривредницима и другим заинтересованим лицима. 

Унутар оваквог простора који би пордразумевао и могућност формирања мини coworking 

простора намењеног младима који би развијали своју пословну идеју и делили простор са 

другима, одржавале би се различите едукације, програми и догађаји примарно везани за 

рурални развој и пољопривреду, али постојала би могућност организације и других догађаја 

који нису уско везани за приоритетну област рада хаба, али на неки други начин унапређују 

квалитет живота људи у ЛАГ подручју. Такође у овом простору било би могуће 

организовати програме за подстицање жена и других осетљивих група на самозапошљавање 

кроз систематичан приступ развоју предузетништва и презентацији примера добре праксе, 

програме едукације и др. 

Активности би биле усмерене на набавку опреме, адаптацију простора и медијску промоцију 

пројекта. 

Вредност пројекта: 600.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Мини пројекат 7. „Центар за компетенције у хортикултури“ 

Идеја овог пројекта је унапређење и развој хортикултуре кроз успостављање првог центра у 

Србији за помоћ пољопривредницима и предузетницима који би се бавио развојем 

хортикултуре и других пољопривредних култура. То пре свега подразумева сет усмерених 

активности (обуке, повезивање произвођача, размена знања и искуства...), укључивање 

бизнис сектора, добитнике грантова из претходних СЕЕД програма и све остале 

заинтересоване произвођаче и оне који намеравају да отпочну пословање, са посебним 

акцентом на жене и женско предузетништво и на младе. 

Вредност пројекта: 1.000.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Мини пројекат 8. „Производи од Срца Бачке“ 

На територији ЛАГ-а годишње се одржава близу 100 различитих манифестација. Ово 

општине Кула и Врбас позиционира као средине са добрим потенцијалом за викенд туризам 

и краћи одмор. И поред константног раста посећености манифестација локално 

становништво и посетиоци немају прилику да на једном месту набаве специфичне производе 

из краја и локалне производе на једном месту.  

Отварање продајног места за локалне произвођаче на атрактивној локацији побољшало би 

конкурентност малих произвођача, пољопривредних газдинстава и удружења која се баве 
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производњом предмета, сувенира и неговањем старих заната, производњом домаћих 

намирница и других производа. Индиректно развојем овог центра створили би се додатни 

предуслови и мотивисали људи за покретање сопственог бизниса. Паралелно са развојем 

центра, ступило би се у контакт са већим трговинским центрима (зеленим пијацама, 

сувенирницама, ланцима маркета...) у регионалним центрима где би се произведена роба 

пласирала једном или два пута недељно и обезбедио сигуран пласман робе. У другој фази 

пројекта, у зависности од развоја истог, набавило би се доставно возило пик-ап којим би се 

производи могли дистрибуирати до већих центара. Директно пројекат би запослио минимум 

једну особу у продајном месту са тенденцијом повећења броја запослених на још једно лице 

у транспорту и дистрибуцији робе.Активности које би пројекат подразумевао јесу 

обезбеђивање адекватног простора, опремање простора, брендирање и промоција садржаја, 

набавка доставног возила. 

Вредност пројекта: 5.000.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Мини пројекат 9. „Црвеначки подруми“ 

Циљ пројекта је унапређење положаја произвођача вина и промоција западнотелечког 

виногорја кроз рестаурацију и адаптацију Црвеначких подрума вина - 

У подручју ЛАГ-а постоји дуга традиција узгајања винове лозе и производње вина. О томе 

сведочи постојање винских подрума у сваком месту које се наслања на Телечку висораван. 

Јединствени објекат у овом делу Европе јесте низ од 37 вински подрума који се налази у 

Црвенки на 500 метара од центра насељеног места. Данас запуштени и девастирани објекти 

потврђују накадашњу опредењеност овог краја ка винарству и виноградарству. 

Адаптацијом овог објекта створила би се јединствена туристичка, културно-историјска и 

привредна локација једниствена у окружењу. Део адаптираних подрума служио би 

примарној сврси – складиштењу вина домаћих произвођача и за потребе дегустационе сале, а 

други, већи део би био адаптиран за потребе формирања музеја вина, музеја обичаја народа 

Војводине (Срба, Мађара и Немаца), галеријски простор, простор за одржавање различитих 

културних и уметничких догађаја, простор сувенирнице и продавнице локалних производа, 

простор који би био намењен удружењима грађана са територије Црвенке. 

Вредност пројекта: 5.000.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Мини пројекат 10. „Зимница од паприке“ 

Општи циљ пројекта је промоција производа, са циљем повећања прихода од производње и 

продаје, за комплетно подручје. Специфични циљеви пројекта су унапређење и повећање 

производње на целом подручју, подизање свести локалног становништва о укључивању у 

производњу здраве и домаће зимнице, умрежавање и сарадња кроз продајно промотивни 

портал ЛАГ-а, проширење пласмана на шире тржиште. Активности:промоција пројекта у 

сваком месту са подручја и дегустација производа, организовање такмичења у припремању 
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зимнице од паприке, набавка опреме и материјала за такмичаре, дизајн и израда промотивног 

материјала и амбалаже, студијске посете, продајне изложбе, сајмови 

Вредност пројекта: 600.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.1. : Повећање прихода од продаје и услуга малих локалних произвођача за 10%; 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Мини пројекат 11. „Мала школа бизниса за жене“ 

Опши циљ пројекта је допринос побољшању  животног стандарда жена у руралним 

срединама кроз активно и равноправно учешће у планирању, могућностима и начинима 

економског оснаживања жена. Специфичан циљеви пројекта су повећање знања чланица 

Удружења жена са ЛАГ подручја о могућостима економског оснаживања жена у руралном 

подручју путем инфо сесија, радних састанака-обука. Креативне радионице и примера добре 

праке и организовање „Креативних радионица“ са циљем стицања нових вештина како би се 

допринело економском оснаживању жена.Основне активности суупознавање јавности са 

пројектом, одржавање предавања, инфо сесија, креативне радионице и Сајмова женског 

стваралаштва,медијска промоција, евалуација пројекта 

Вредност пројекта: 400.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Зелена економија и предузетништво 

Циљ 2.2.: Повећан број запослених и самозапослених из осетљивих категорија становништва 

за 5%; 

Мини пројекат 12. Економско и социјално оснаживање жена жртава насиља након развода и 

самохраних мајки 

Формирани пројектни тим извршио би попис напуштених некретнина у власништву локалне 

самоуправе и створио базу истих. Ове некретнине би биле адаптиране у стамбене јединице у 

власништву локалне самоуправе. Паралелно са овим процесом би се вршила едукација 

циљне групе - корисница пројекта (жена жртава насиља у породици и самохраних мајки) о 

женском предузетништву и могућностима за започињање приватног бизниса (теме обука би 

биле дефинисане након одабира групе, у складу са компетенцијама, образовњем, 

интересовањима и др.). Кориснице би биле биране на конкурсу. Након адаптације објеката 

исти би били дати корисницама пројекта у закуп по симболичним ценама уз подршку о 

покретању бизниса и самозапошљавање.  

Резултати овог пројекта су првенствено у социјализацији корисница пројекта, едукацији 

корисница, економском оснаживању, развоју и подстицају предузетништва и на крају у 

адаптацији напуштених некретнина локалне самоуправе у стамбене јединице. 

Вредност пројекта: 5.000.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Туризам 

Циљ 3.1.: Повећање броја остварених ноћења туриста на подручју за 10%; 

Циљ 3.2.: Подизање квалитета туристичке понуде 

Мини пројекат 13. „Панонски COLIVING центар“ 

Развој информационих технологија допринео је стварању нове врсте туриста – ит номада. 
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Људи који посао из области ИТ-а обавњају на различитим локацијама по свету спајајући 

уједно лепо и корисно, забаву и егзистенцију. Ова нова грана туризма бележи константан 

раст, а Србија са релативно ниским ценама услуга смештаја је једна од конкурентнијих 

дестинација.Формирање оваквог центра на простору Развале (око 3 км од центра Куле) на 

обронцима Телечке висправни у амбијенту бившег Планинарског дома позиционирало би 

нашу средину као јединствену дестинацију у Србији. Пројекат би подразумевао адаптацију 

постојећег објекта површине 250м2, прилагођавање потребама корисника, брендирање и 

рекламирање истог. Овакав објекат би уз правилно управњање и добар менаџмент послужио 

не само као економски оправдан и одржив пројекат који би био и извор прихода за 

управљача већ и као простор намењен за организацију других културних, уметничких и 

пратећих садржаја, који би могла користити целокупна заједница. Пројектне активности би 

биле усмерене на адаптацију простора, реновирање објекта, набавку опреме, намештаја и 

мобилијара, уређење непосредног окружења, стварање простора у непосредној близини 

центра за организацију културних и уметничких програма. Пројекат би значајно унапредио 

туристичку понуду средине и довео у средину пре свега младе људе са иновативним идејама 

и решењима. Уз наведено објекат би се могао користити иу сврхе конгресног туризма, тим 

билдинга и друге некомерцијалне намене. 

Вредност пројекта: 5.000.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Туризам 

Циљ 3.1.: Повећање броја остварених ноћења туриста на подручју за 10%; 

Циљ 3.2.: Подизање квалитета туристичке понуде 

Мини пројекат 14. „Унапређење квалитета садржаја манифестација које се одржавају на 

отвореном простору” 

На територији ЛАГ-а се током године одржава готово 50 манифестација (сајмови, изложбе, 

продајне манифестације...) које се одржавају на отвореном простору. Организатори и 

излагачи су годинама принуђени да у случају лоших временских прилика коригују програм, 

отказују манифестације и учешће и/или да трпе штрту услед негативног утицаја временских 

прилика.  

Пројекат подразумева набавку сета заштитне опреме за излагаче и учеснике изложби, 

сајмова и других манифестација на отвореном и пратаћег мобилијара и то набавке заштитних 

павињона, тенди, мобилних дрвених кућица, дрвених столова и клупа које би се користиле 

према календару манифестација на територији ЛАГ-а у свим насељеним местима. Планирана 

је набавка 15 павиљона димензије 3х9 метара са бочним панелима и водонепропусном 

заштитом, 20 тенди димензија 3х3 метра и до 25 мобилних дрвених кућица димензија 2х3 

метра. Такође пројекат подразумева набавку 50 расклопивих клупа димензије 2х0,2 метара и 

50 расклопивих столова димензије 2х0,8 метара Поред примарног циља пројекта, ово би 

допринело и бољем планирању и распореду манифестација и стварању јединственог 

календара манифестација за сва насељена места на ЛАГ територији.   

Вредност пројекта: 3.500.000 динара 

 

Приоритетна област 1:Туризам 

Циљ 3.1.: Повећање броја остварених ноћења туриста на подручју за 10%; 

Циљ 3.2.: Подизање квалитета туристичке понуде 
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Мини пројекат 15. „Манифестација "Крстурски сајам” 

Манифестација "Крстурски сајам" је сајам предузетништва, старих заната и домаће 

радиности. Општи циљ пројекта је допринос јачању економског статуса становништва. 

Специфични циљеви пројекта су промоција туристичко-руралних потенцијала подручја и 

јачање свести локалног становништва о значају очувања старих заната. Основне активности 

су: припрема и сређивање занатског дома за сајам, оглашавање у медијима, набавка видео 

бим-а , озвучења и лаптопа, припрема промотивног материјала(плакате, позивнице, натписи 

и мајице), припрема листе учесника (излагача и оних који ће демонстрирати свој занат), 

припрема послужења за учеснике, организација такмичења за најбољи традиционални колач. 

Вредност пројекта: 600.000 динара 
 

 

ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 – картографски приказ 

Прилог 2 – организациона схема 

Прилог 3 -  фотодокументација, листе присутних и списак линкова медијских објава 

Прилог 4 – биографија ЛАГ менаџера 

Прилог 5 – листа одабраних међународних и домаћих пројеката чланица ЛАГ-а у претходне 

две године 

 

 

 

Експертску помоћ при изради документа пружио је  

„Креативни студио за развој локалних потенцијала -

КОНСТРУКТ“ 

 


