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ПОШТОВАНЕ ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНИ! 

 

 Покрет обнове Краљевине Србије у нашој Oпштини делује нешто више од годину дана. Низом 

активности на локалном нивоу, чланови ПОКС-а су већ постали препознатљиви по својој доследности 

и озбиљности.  Ту чињеницу, као и нашу спремност да прихватимо одговоран посао, најбоље и 

најобјективније ћете оценити управо Ви. 

Зато смо и одлучили да 16. децембра 2018. године изађемо САМОСТАЛНО на ванредне локалне 

изборе. ПРОГРАМ који Вам  представљамо, јесте одраз наших намера, стремљења и обавеза. 

У породици наших чланова и симпатизера, који деле заједничке вредности циљеве и идеју, 25 

кандидата за одборнике ПОКС-а допринеће да Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Липар, Крушчић и 

Нова Црвенка постану боља места за живот, места из којих наша деца неће одлазити, већ  ће се у њих 

враћати и у њима  остајати.  

Све политичке опције нуде обећања, која често остану само то. Наш Покрет и наши људи, нуде 

ПРОГРАМ  у којем су  најважнији циљеви и активности усмерени на промене које су нам преко 

потребне. Назив наше листе је ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ – МАРКО КОШУТИЋ. Наш мото је 

НАША ОПШТИНА- НАША ОБАВЕЗА. Бављење политиком и право да будемо бирани схватамо управо 

тако – као велику обавезу да радом и истинским залагањем донесемо промене и оправдамо поверење 

које ћете нам указати на изборима, 16. децембра ове године. 

 

Дозволите да се представимо: 

Марко Кошутић, дефектолог-олигофренолог, Кула 
Ненад Трбовић, машински техничар,  Црвенка 
Борка Гак, економски техничар,  Кула 
Александар Драговић, референт продаје,  Црвенка 
Ана Родић,  дипл. политиколог,   Кула 
Бојан Мишић, професор разредне наставе мастер,  Кула 
Душица Гак, професор српског језика и књижевности,   Кула 
Јована Маринков, дипломирани инжењер пољопривреде,  Сивац 
Зора Кошутић, грађевински  техничар,  Кула 
Зоран Милин, социјални радник из Куле       
Љиљана Комад, лекар специјалиста  дерматолог, Црвенка 
Јован Варга- Бата бициклар , предузетник,  Сивац 
Настадин Јововић , дипломирани инжењер пољопривреде,  Црвенка 
Јелена Фаћол, васпитачица, Црвенка 
Адријана Лукишић, дипломирани  дефектолог,  Кула 
Милан Јововић , пољопривредни техничар,  Црвенка 
Радослав Младеновић, возовођа, Сивац 
Зоран Гајић, аутоелектричар,  Кула 
Бојан Ковач, МА правник, Кула 
Милан Јокић, машински техничар, Црвенка 
Драгана Митошевић, васпитач,  Црвенка 
Роки Ђорђевић, радник,  Кула 
Тамара Лакатош,  теолог,  Руски Крстур 
Јелена Макаји Симјанов ,  трговински техничар,  Кула 
Спасенка Николић , пензионер, Сивац 
 



2 
 

ПРОГРАМ  ЗА ОПШТИНУ КУЛА  

 2018-2022. 

Програм смо   дефинисали  по областима живота и рада локалне самоуправе у најширем смислу 

(општинска управа, локална самоуправа, јавна предузећа и установе).  У свакој су набројани најважнији 

приоритети које планирамо да реализујемо у наредне четири године. Овај Програм за темељ има предлоге 

решавања, разговором прикупљених чињеница и ставова житеља сваког насељеног места у нашој Општини, о 

проблемима   и тешкоћамана на које свакодневно наилазе. 

ОПШТИНСКА УПРАВА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Закон је дефинисао чиме се бави  и шта подразумева систем локалне власти и потпуно је јасно  да је 

смисао  и  суштина постојања, а изнад свега  законска ОБАВЕЗА Општинске управе, локалне самоуправе, 

јавних предузећа и установа, да раде ИСКЉУЧИВО  на остваривању основних права и свакодневних животних 

потреба грађана који живе у Општини. Уколико будемо део будуће општинске власти, све ћемо учинити  да 

служимо  грађанима  у њиховом најбољем интересу . 

Знамо и како то да учинимо: 

❑ Општину доживљавамо као једну велику породицу.  Као што то чинимо у свом дому ,  и у њој ћемо 

стратешки планирати све активности. Суштина стратешког планирања је у доношењу  дугорочних 

планова за све области живота. Планове и стратегије развоја у свим областима, сачиниће и  написати 

стручни људи. Планови ће, као предлози, бити представљени јавности и тек након јавне оцене добити 

свој коначан облик. 

❑ Грађани морају бити укључени у доношење свих одлука од важности за њихов живот, а то може само 

непосредним увидом и учешћем у јавној расправи, давањем сугестија, упућивањем критика, 

остављањем коментара... Наш принцип  је НИШТА О НАМА БЕЗ НАС  (нема одлуке о грађанима без 

учешћа  грађана)  јер на локалном нивоу нема високе политике  нити великих  тајни. Постоје  само 

свакодневне  теме и проблеми од чијег решавања зависи квалитет живота  свих нас. 

❑ Залагаћемо се да се Општинска управа и локална самоуправа   трансформишу у сервис, у којем се 

подразумева  да стручне службе  раде  свој посао без свакодневног уплива политике, те да се изнад 

свега  поштује  принцип стручности оних, који одговорно раде свој посао.  Одлуке ће, дакле, бити 

ПРОИЗВОД СТРУКЕ, а не ВОЉА  ПОЛИТИКЕ .  

❑ Предложићемо формирање   независних  комисија за доделу  буџетских средстава удружењима, 

организацијама и другим корисницима. У комисијама ће радити еминентни стручњаци за одређене 

области,  а не председник општине  и начелници . Самим тим, далеко више ће бити испоштоване 

корисне и квалитетне  идеје група грађана, или појединаца, који својим залагањем и иновативношћу у 

деловању, завређују  да буду корисници средстава. 

❑ И даље ћемо радити на томе да се скраћују бирократске процедуре о које се грађани спотичу при 

решавању проблема, те да на сваком месту где је то потребно добију праву, тачну и потпуну 

информацију и услугу. 

❑  У Општини Кула ћемо отворити канцеларију за ромску националну заједницу. Проблеме ове групе 

грађана треба решавати системски, кроз оснаживање људи, образовање, обуку за рад и запошљавање, 

а не поделом једнократних помоћи. Циљ нам је пуна интеграција Рома у локалну заједницу. 
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ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Свако друштво које жели да опстане и да се развија мора да искористи све своје природне  и расположиве 

ресурсе. Наша држава поседује непроцењиво природно богатство: геотермалне изворе,  водне путеве, 

обрадиву земљу... Нажалост, њих  или  не користимо у довољној мери, или користимо на погрешан начин. 

Радићемо на доношењу и дефинисању Локалног плана акције за сваку од ових области, којим би била 

покренута и унапређена употреба ових ресурса. 

Знамо како: 

❑ У општинском буџету оформићемо инвестициони фонд, намењен локалним малим привредницима  и 

предузетницима. Подстицаји не смеју да буду намењени само странци, већ  свима који имају добар 

бизнис план, а нарочито онима  из нашег окружења, чије је дугорочно опредељење да  живе и раде у 

Општини Кула.  

❑ Умањићемо  таксе које оптерећују мале привреднике, јер ћемо на тај начин створити амбијент у коме 

људи имају храбрости и подстицај да се баве малим бизнисом, насупрот  условима  којима се гуши 

сваки покушај економског опстанка путем самозапошљавања и опстанка „малог“ привређивања. 

❑ Подстицаћемо развој задругарства и удруживања малих произвођача и пољопривредника. Задатак  

Локалне самоуправе је да  буде иницијатор и покретач ових активности. 

❑ Село и пољопривреда су главни ослонац нашег опстанка. Развој села и одрживе пољоприведе, те 

подршка развоју научних знања у овој области, ослонац су и темељ  грађења боље и стабилније 

будућности. Војводина и наша Општина имају потенцијал за развој пољопривреде, зато ћемо поред 

помоћи и подршке великим поседницима, помоћ и подстицај пружати и малим газдинствима 

посредством субвенција и донација, као и бесповратним средствима.   

❑ Радићемо на ојачавању позиције сваког произвођача, формирајући локална мала прерађивачка 

предузећа за прераду поврћа и воћа као и откупна места.  

❑ Производња органске хране је пут, који ће у будућности омогућити више сигурних тржишта. 

Обезбедићемо, с тим у вези, саветнике и стручну помоћ која ће бити бесплатна за све оне  

пољопривреднике који се определе за овакав вид производње. 

САОБРАЋАЈ 

Општина Кула је у међународном и транспортном саобраћају годинама у неповољном положају. 

Омогућићемо, да путеви кроз нашу Општину поново буду они који ће омогућити лакшу и бржу комуникацију са 

међународним тракама, те појефтинити промет роба, као и путовања људи у међународном саобраћају. 

То ћемо постићи тако што ћемо: 

❑ Инсистирати на изградњи гране аутопута Врбас–Кула–Сомбор-Баја како би наша Општина  постала 

ближа и доступнија свима у овом делу Европе. Ово ће резултирати лакшом комуникацијом наших 

грађана са земљама у региону и шире, а производи који се производе на територији наше Општине 

тиме ће бити доступнији и јефтинији иностраном тржишту. Изградњом наведеног пута, изместио би се 

теретни саобраћај из насеља. Пут Врбас – Сомбор подсећа на ибарску магистралу, фреквенција 

саобраћаја је толико велика да је озбиљно угрожена безбедност свих учесника у њему, о чему сведочи 

и велики број саобраћајних незгода у претходном периоду.   

❑ У развијеном свету људи све више, као најјефтиније и, у здравственом смислу, најзаступљеније 

превозно средство, користе бицикл. Уредићемо стазе за бициклисте у насељима, али и на путевима 

између насеља, јер многи на посао, из насеља у насеље у општини, путују бициклом и потребно је 

повећати њихову безбедност.  
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❑ Као и код изградње аутопута, а у сарадњи са суседним општинама (Врбас и Сомбор), иницираћемо и 

захтевати од виших нивоа власти, да се у што краћем року ревитализује Велики бачки канал. Значај 

канала је огроман како у могућностима које поседује за наводњавање обрадивог земљишта, тако и у 

транспорту роба и материјала. Водени транспорт је најјефтинији транспорт, а наша средина је 

произвођач милиона тона пољопривредних производа који би на тај начин нашли јефтинији пут до 

тржишта и купаца.  

❑ Железничом саобраћају, који је финансијски најдоступнији грађанима, такође је потребно посветити 

пажњу. Инсистираћемо, да у сарадњи са ЈП „Желенице Србије“ обновимо и уредимо железничке 

станице у Општини, те поново отворимо укинуто железничко стајалиште у Сивцу. Активности у том 

смислу смо већ предузели, и у наредном периоду очекујемо њихову реализацију. 

ТУРИЗАМ 

❑ Туризам је привредна делатност, која има велики и растући значај за глобалну економију.  Покретач је 

развоја инфраструктуре и пољопривреде. Општина Кула има туристички потенцијал у 

манифестационом и сеоском туризму. Оформићемо радну групу стручних људи у области туризма, која 

ће омогућити неопходну едукацију заинтересованим лицима која желе да се баве туризмом, и која ће 

бити задужена за планирање туристичког развоја наше Општине. Едукација угоститеља и 

домаћинстава ће, по основу пројектног финансирања, бити бесплатна. 

❑ У циљу боље препознатљивости места у нашој Општини, руководићемо се такозваним „едукативним 

туризмом“, заправо преузимањем примера позитивне праксе у туризму, од бројних туристичких 

локалитета у нашем окружењу.  

СПОРТ 

❑ Залагаћемо се за укључивање што већег броја деце, омладине и одраслих у разне облике спортско-

рекреативних активности. Нашем Покрету ће посебан приоритет бити окупљање и рад са децом 

предшколског и раног школског узраста, јер су то категорије, које нису обухваћене програмима стручног 

и системског вежбања. 

❑ Увођење реда у финансирање спортских удружења и клубова неће трпети одлагање, а основ за 

финансирање ће бити програм по коме ће се препознати репрезентативност и  квалитет, а свакако и  

број деце/спортиста које практично спровођење тог програма буде обухватило. Резултати рада, 

правовременост и континуитет финансирања, биће основ за развој ове области. Услов за финансирање 

не сме и неће бити припадност чланова клуба било којој политичкој опцији.  

❑ Свим школским клубовима ћемо предложити да за  базичне спортове, као основе физичког развоја 

наше деце уз атлетику и гимнастику, поставе  и пливање. 

❑ Залагаћемо се за потпуно бесплатну реализацију програма за децу, под руководством професора 

физичког васпитања и осталих стручних лица. 

❑ Успоставићемо бољу организацију рада у постојећим спортским објектима. Подржаваћемо 

манифестације попут маратона, турнира и свих националних и међународних такмичења која се у нашој 

средини одвијају,захваљујући ентузијазму и доброј вољи људи којих организују. 

❑ Издвајаћемо, плански, средства за стварање нових спортских и рекреационих објеката, а нарочито за 

уређење или изградњу купалишта у насељеним местима наше Општине. 

КУЛТУРА 

❑ Историја Општине Кула бележи значајне резултате у области културног стваралаштва. Нажалост, 

културне установе су, већ дуги низ година, ослоњене на аматерски рад и имају скромна финансијска 
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средства, као и капацитете. Ако својим гласовима допринесете да узмемо учешће у власти наредне 

четири године, оформићемо јединствену установу културе на нивоу Општине, у којој ће трошкови 

администрације бити сведени на неопходне и неизбежне, а већина средстава биће опредељена и 

усмерена на културне програме у свим насељеним местима наше Општине. Залагаћемо се да културно 

– уметничка друштва добију додатне подстицаје, како би могла да развијају нове секције, које би својим 

активностима и деловањем усмерила најмлађе на креативно размишљање и стваралаштво. 

❑ Радићемо на успостављању годишње манифестације мултикултуралности, која ће, на један посебан 

начин, развијати толеранцију и поштовање различитости као вишевековну вредност суживота на нашим 

просторима. 

❑ У спомен својим суграђанима, који су животе дали у ратовима од 1991 – 1999. године, дугујемо 

подизање споменика у Кули. ПОКС Кула је већ покренуо ову иницијативу и довео је до самог краја, али 

је, на жалост, заустављена. Након ових избора, уз Вашу подршку, превазићи ћемо све препреке и 

остварити овај циљ.  

ОМЛАДИНСКА И ПОЛИТИКА НАТАЛИТЕТА 

❑ Успостављајући програме за младе, развијаћемо и спроводити, међу популацијом која чини нашу 

будућност, волонтаризам, вршњачку едукацију и неформално образовање, као додатне и битне 

карактеристике и способности, препознате и признате у савременом свету. 

❑ Залагаћемо се да се деца испод 16 година после поноћи не могу наћи на улици без пратње родитеља 

или старатеља. 

❑ У смислу подстицања рађања и ширења породице, радићемо на томе да Општина предузима 

адекватне мере у вези са тим: обогаћивање бејби пакета за свако новорођенче, отварање сервиса за 

чување деце и помоћ родитељима у кући. Предност уписа у вртић морају имати деца запослених мајки. 

Заузећемо се за отварање школа за труднице, као и школа за младе мајке и очеве, у којима би млади и 

„новопечени“ родитељи добили савете и помоћ у вези са негом и одгајањем деце у првим и 

најважнијим месецима живота.  

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

❑ Брига о грађанима који су социјално угроженији приоритет и у том смислу учинићемо све да се они 

осете као грађани првог реда. Залагаћемо се да се отворе дневни боравци за старе,  дневни 

диспанзери за особе са психо – соматским потешкоћама, као и дневни боравци за особе оболеле од 

деменције и Алцхајмерове болести. На овај начин, побољшао би се квалитет њиховог живота и живота 

њихових породица. 

❑ Радићемо на развоју социјалног предузетништва за запошљавање људи под посебним условима, као 

меру за оснаживање породица, уместо досадашњег давања трајних новчаних помоћи.   

❑ Услуге за децу и одрасле са сметњама у развоју ћемо још више унапредити,  пре свега обезбеђивањем 

адекватног простора у коме се могу дружити и остваривати социјалне контакте. Настојаћемо, такође, да 

сама породица има што мање трошкова у вези са члановима који су корисници ових услуга.  

❑ У свим насељеним местима мора бити довољан број лекара у амбулантама, а у колико нема 

могућности да се запослени лекари финансирају из Републичког или Покрајинског буџета, локална 

самоуправа мора и наћи средства за те намене. Такође потребно је оформити добровољни Фонд за 

стипендирање будућих лекара, специјалиста и другог здравственог особља.  

ИНФРАСТРУКТУРА 

❑ Велики инфраструктурни проблем су азбестне водоводне цеви које се још увек користе у неким местима Општине. 

Замена истих, пре свега због здравља становника, приоритет је  и не сме бити одлагана. 
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❑ Приликом изградње било ког дела путне мреже, биће спроведена ваљана контрола квалитета изведених радова, 

како не бисмо сваке године улагали у исте путеве, уместо да правимо нове. 

❑ За Народну библиотеку у Кули потребно је, и за то ћемо се залагати, пронаћи адекватније и боље решење јер 

више од 10 година иста нема адекватан простор за рад и смештај књижног фонда. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

❑ Залагаћемо се да, у сваком насељеном месту, успоставимо програме неформалног образовања, 

радионице и сличне форме које окупљају децу, промовишу креативно учење и провођење слободног 

времена. 

❑ У објектима образовања унапредићемо, у сарадњи са надлежним Републичким институцијама, услове 

боравка ученика. Наставницима ћемо пружити максималну подршку у њиховом настојању да, на што 

примеренији, и у складу са савременим токовима начин, обављају  свој племенити задатак. Додатна 

средства за те намене, увек ће бити инвестиција која се вишеструко исплати. 

❑ Залагаћемо се да се  у Руском Крстуру оформи једно одељење за образовање ученика на српском 

језику у основној школи, јер избор језика на којем ће се ученици образовати, право је сваког грађанина и 

детета које живи у Републици Србији и не сме му бити ускраћено. Истовремено се залажемо да се у 

свим школама у општини омогући образовање на језицима националних мањина.  

❑ Залагаћемо се да се у средњим школама, у сарадњи са Привредним саветом општине, ученици школују 

за дефицитарна занимања, те им на тај начин омогућити да, уколико желе да се запосле након 

завршене средње школе, то омогућимо у  нашој Општини. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Области и  активности које смо навели, само су неке од оних које ћемо спровести када добијемо Ваше 

поверење да водимо Општину Кула у наредне четири године.   

Ми смо тим који верује да је РЕЧ нешто што одређује човеков интегритет и обавезу. Овим 

ПРОГРАМОМ дајемо РЕЧ, даћемо управо ствари које смо у њему навели и спровести, уз вашу подршку.  

 Заједно са нама учините да све тачке овог Програма постану стварност.   

 Ако наш Програм сматрате предизборним обећањем, онда је то и наш ДУГ према Вама, бирачима.  

Као што и у приватном животу чинимо, тако ћемо чинити и као Ваши изабрани представници – 

нећемо мирно спавати док све наше дугове неизмиримо. 

Поштовани бирачи, немојте заборавити: 

Од последњег пописа малобројнији смо за више хиљада суграђана. 

О томе јавно нико не говори. 

ПОКС напомиње да разлога за то има много и да сваки од њих тражи посебну пажњу. 

Овај Програм су саставили људи који су за сигурно последња шанса ове Општине. 

Од ових људи има бољих, али, сигурни смо, не у постојећој политичкој констелацији наше Општине. 

Кандидати листе 

Покрет обнове Краљевине Србије – Марко Кошутић 


