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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Поштовани суграђани,
Налазимо се у времену које карактерише бројне изазове како на глобалном и регионалном, тако и на
локалном плану. Општина Тител налази се пред бројним изазовима које доносе процеси убрзаног
привредног и друштвеног развоја Републике Србије, транзиције привреде, процеса децентрализације и
придруживања Евроатлантским интеграцијама. Из тог разлога, Скупштина општине Тител је својом
Одлуком изразила јасну жељу и потребу свих заинтересованих субјеката, да се проблемима и питањима од
значаја за дугорочни развој приступи путем процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Тител за
период 2015-2020. године.
Планирање будућности у ситуацији када је садашњост изузетно сложена и неизвесна, смело је и
храбро. Верујући у општину Тител и њене грађане, имали смо довољно мудрости, смелости и храбрости да
кренемо у тако одговоран, сложен и озбиљан посао стратешког планирања развоја наше општине.
Документ је рађен партиципативном методом, што значи да је у његовом стварању укључен велики
број људи разних профила. Свако је према својим знањима, способностима и могућностима, учинио нешто
корисно за себе, за заједничко добро и бољитак будућих генерација.
Техничкa помоћ и координацијa активности на изради Стратегије поверена је Регионалној развојној
агенцији Бачка из Новог Сада.
Као што смо поносни на своју традицију и порекло, сачувајмо богато наслеђе и учунимо заједнички
напор да општина Тител поново заблиста пуним сјајем.
С поштовањем,
председник општине Тител
Драган Божић, с.р.
ВИЗИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
„Општина Тител ће до 2020. године:
- Развијати партнерски однос између приватног и јавног сектора, чиме ће се створити позитивна пословна
клима у којој ће привредници препознати свој интерес да живе и раде у општини Тител.
- Користећи добар геостратешки положај, развијати и усклађивати инфраструктуру и образовање с
потребама инвеститора, чиме ће се уз брзу и ефикасну администрацију и уз доступност информацијама
створити економски амбијент за привлачење инвеститора.
- Користити природне ресурсе, јачати постојеће и развијати нове туристичке капацитете и кроз друштвену
активност промовисати локалну заједницу.
- Промовисати увођење и коришћење европских стандарда и квалитета рада и подстицати и промовисати
пољопривредну производњу засновану на високим еколошким стандардима.
- Систем образовања ускладити с потребама привреде, стимули
образовне могућности за све становнике општине.
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- Створити систем, који ће сваке године повећавати привлачност општине и реаговати ефикасно на сваку
промену и потенцијалну инвестицију са расположивим капацитетима.“
СПИСАК УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ TИТЕЛ
Координатори и чланови радне групе: Инфраструктура, урбанизам, градитељство и комунална
инфраструктура
1. Вучинић Милан - координатор радне групе, представник РРА Бачка
2. Торбица Владимир - заменик координатора радне групе, представник РРА Бачка
3. Багић Александра- општинска управа
4. Белић Јасмина- ЈП "Простор"
5. Братић Јован- инжењер
6. Крчмар Милан- предузетник
7. Горан Станојковић- општинска управа
8. Митрић Анка- општинска управа
9. Радић Славољуб - општинска управа
10. Соро Владимир- општинска управа
11. Станковић Живко- општинско веће
12. Ћурувија Игор- ЈП "Простор"
Координатори и чланови радне групе: Привреда, предузетништво, МСПП и запошљавање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вапа Танкосић Јелена - координатор радне групе, представник РРА Бачка
Зечевић Ивана- председник Скупштине општине
Иванов Душан– пореска управа
Јањанин Борислав- општинско веће
Кукрић Ђуро- општинско веће
Мајкић Милан- предузетник
Милекић Драгомир- предузетник
Миличић Душан- општинска управа
Нешовић Ненад- Национална служба за запошљавање
Тривуновић Маринко- помоћник председника општине
"Ћирић Агро МЂЖ" ДОО
Џамбас Станимир- предузетник

Координатори и чланови радне групе: Пољопривреда и рурални развој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Багић Радомир- пољопривредник
Бечелић Ђорђе- пољопривредник
Бојанић Мирослав- пољопривредник
Ђурић Млађа- општинска управа
Павловић Станко- пољопривредник
Панић Рада- пољопривредник
Стојков Рада- пољопривредник
Тривуновић Благоје- пољопривредник
Ћипровац Живан- пољопривредник
Чавић Миленко- пољопривредник

Координатори и чланови радне групе: Заштита животне средине и енергетска ефикасност
1. Спасић Слободан - координатор радне групе, представник РРА Бачка
2. Белди Вилмош- општинско веће
3. Вла Јован - Друштво за енергетску ефикасност објеката
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Ђурић Душан- "Извор" доо
Јелин Миша
Лисица Станко- општинска управа
Марковић Богољуб- ЈП "Тителски брег"
Милинов Ивана - ЈП "Тителски брег"
Панић Љубо
Станић Живко
Еколошко удружење "Форланд" Лок

Координатори и чланови радне групе: Млади, Спорт, Култура, медији и образовање
1. Дуковић Горан- координатор радне групе, представник РРА Бачка
2. Деспотовић Борислав - асистент координатора радне групе за медије, представник РРА Бачка
3. Андрић Јованка- предшколска установа "Плави чуперак"
4. Гајић Дејан
5. Костић Станко- спортски савез
6. Мерес Дејан
7. Мркић Миодраг
8. Мушицки Николић Мирјана - ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш
9. Пешти Јадранка- СТШ "Милева Марић
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11. Радосављев Милутин- спортски савез
12. Савић Светлана- АКУД "Јован Поповић"
Координатори и чланови радне групе: Здравствена и социјална заштита и рањиве групе
1. Кресоја Бранка- координатор радне групе, представник РРА Бачка
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3. Багић Верка- Дом здравља
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8. Маринков Нада- апотека
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10. Тодоровић Златана- Дом здравља Тител
11. Фуртула Снежана- Центар за социјални рад
Координатори и чланови радне групе: Туризам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ћурувија Милош- координатор радне групе, представник РРА Бачка
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Богојевић Влада- Етно кућа
Вујков Ђорђе
Гечевски Стеван- ЈП "Тителски брег"
Којић Бошко
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1.МЕДОТОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 2015. –
2020.ГОДИНЕ
Meтoдoлoгиja изрaдe стрaтeшкoг плaнa рaзвoja
Стрaтeшкo плaнирaњe нa нивoу лoкaлнe сaмoпурaвe пoдрaзумeвa кooрдинисaнe aктивнoсти свих нивoa
влaсти, укључeнoст свих зaинтeрeсoвaних стрaнa и пoвeзивaњe плaнa сa гoдишњим и вишeгoдишњим
буџeтским плaнирaњeм лoкaлнe сaмoупрaвe.
Дoнoшeњeм Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Сл. глaсник РС", бр. 129/2007), лoкaлнe сaмупрaвe су дoбилe
вeћу aутoнoмиjу у пoглeду плaнирaњa лoкaлнoг рaзвoja, тe им je oтвoрeнa мoгућнoст дa дoнoсe и спрoвoдe
плaнoвe и прojeктe кojи oдгoвaрajу лoкaлним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Taкoђe, Зaкoнoм o рeгиoнaлнoм рaзвojу ("Сл. глaсник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) дeфинисaнo je дa су
субjeкти рeгиoнaлнoг рaзвoja, измeђу oстaлих, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje
(Члaн 19), кao и дa рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje (Члaн 39):
учeствуjу у припрeми и спрoвoђeњу рaзвojних дoкумeнaтa и прaтe њихoву рeaлизaциjу нa нивoу
рeгиoнa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и

сaрaђуjу сa пoкрajинoм и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у припрeми и примeни лoкaлних
рaзвojних плaнoвa.
-

Кључни принципи нa кojимa пoчивa стрaтeгиja рaзвoja су слeдeћи:


Фoкус нa људимa
- eфeктивнo и eфикaснo искoришћaвaњe људских кaпaцитeтa;
- пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa;
 Сaглaснoст o дугoрoчнoj визиjи
- дугoрoчнa визиja сa jaсним врeмeнским oквирoм сa кojoм су свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe сaглaснe;

Свeoбухвaтнoст и интeгрисaнoст
интeгришe сoциjaлнe, eкoнoмскe и eкoлoшкe циљeвe;
 Усaглaшeнoст сa jaсним буџeтским принципимa
интeгрисaни буџeтски мeхaнизми кao и сви други нaчини финaнсирaњa (прeтприступни
фoндoви, билaтeрaлнe дoнaциje, jaвнo-привaтнa пaртнeрствa и сл.);
 Свeoбухвaтнa и пoуздaнa aнaлитичкa oснoвa
свeoбухвaтним aнaлизaмa трeнутнe ситуaциje и
прojeкциje будућих трeндoвa и ризикa;
 Пoсвeћeнoст нaдлeжних институциja и oргaнa
- пoлитичкa пoдршкa,
- пaртнeрствo jaвнoг, привaтнoг и цивилнoг сeктoрa;
 Рaзвoj пoстojeћих мeхaнизaмa
- кooрдинисaнoст измeђу нaциoнaлних, рeгиoнaлних и лoкaлних мeхaнизaмa и прoцeдурa и
идeнтификaциja пoтeнциjaлних ризикa;
- свeoбухвaтнoст, кoмплeмeнтaрнoст и пoвeзaнoст измeђу рaзличитих пoлитикa и oквирa зa
плaнирaњe;
- дeфинисaнoст oвлaшћeњa и oднoсa измeђу глaвних учeсникa у стрaтeшкoм прoцeсу;
 Пoвeзaнoст нaциoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa влaсти
- интeрaкциja измeђу нaциoнaлнoг, рeгиoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa;
 Рaзвoj и унaпрeђeњe пoстojeћих кaпaцитeтa
- прoцeњивaњe пoлитичких, институциoнaлних, људских, нaучних и финaнсиjских рaспoлoживих
кaпaцитeтa и нaчинa зa њихoвo унaпрeђeњe.
Дeфинисaнe фaзe и кoрaци у рaзвojу стрaтeшкoг дoкумeнтa oбухвaтили су 3 фaзe, и тo:
I Фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa;
II Фaзa – Изрaдa стрaтeгиje;
III Фaзa – Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja.
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I Фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa
Фaзa припрeмe и прoцeс плaнирaњa изрaдe стрaтeгиje oбухвaтa идeнтификoвaњe рaднe групe кoja трeбa дa
oмoгући укључeнoст свих стaвoвa и мишљeњa, кaкo сa стрaнe oних кojи дoнoсe oдлукe, тaкo и сa стрaнe
oних кojи нa тe oдлукe имajу дирeктaн и индирeктaн утицaj. Рaднa групa, тaкoђe, имa и кључну улoгу у
прoцeсу изрaдe Aкциoнoг плaнa кojи прeдстaвљa вaжну кoмпoнeнту стрaтeшкoг дoкумeнтa и чиja je
aдeквaтнa имплeмeнтaциja у суштини и циљ кoнституисaњa стрaтeшкoг дoкумeнтa.
У фaзи прoцeсa плaнирaњa стрaтeшкoг дoкумeнтa пoтрeбнo je дeфинисaти и плaн мoнитoрингa и eвaлуaциje
кojи ћe прaтити извршaвaњe пojeдинaчних aктивнoсти дeфинисaних у aкциoнoм плaну.
II Фaзa - Изрaда стрaтeгиje
Фaзa изрaдe стрaтeгиje нaступa нaкoн oкoнчaнoг припрeмнoг прoцeсa рaзвoja стрaтeгиje у кoмe су
фoрмулисaнe рaднe групe и кaдa je успoстaвљeнa пoдeлa зaдaтaкa нa свим нивoимa упрaвљaњa. У
припрeмнoj фaзи je тaкoђe пoтрeбнo дeфинисaти oдгoвoрнoст и нaдлeжнoст свих учeсникa у прoцeсу изрaдe
стрaтeгиje, кao и рoкoвe чиje je пoштoвaњe нeoпхoднo у циљу дoбрoг функциoнисaњa oргaнизaциje рaдa.
Прoцeс изрaдe стрaтeгиje сe сaстojи из чeтири кoрaкa:
-

Ситуaциoнa aнaлизa;

-

СВОТ aнaлизa;

-

Стрaтeшкo дoнoшeњe oдлукa: дeфинисaњe стрaтeгиje, пoстaвљaњe циљeвa, приoритeтa и
индикaтoрa;

-

Припрeмa aкциoнoг плaнa кao oквирa зa пoстизaњe стрaтeшких циљeвa.

III Фaзa - Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja
У тoку трeћe фaзe у прoцeсу рaзвoja стрaтeшкoг дoкумeнтa, пoтрeбнo je спрoвeсти слeдeћe кoрaкe:
-

Прихвaтaњe и oдoбрaвaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa oд стрaнe скупштинe лoкaлнe сaмoупрaвe;

-

Кoмуникaциja (нпр. прeдстaвљaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa jaвнoсти);

-

Упрaвљaњe стрaтeгиjoм кoje сe сaстojи у пoтрeби зa функциoнисaњeм вeликoг брoja стрaтeшких
eлeмeнaтa, испуњeњe њихoвих тeхничких зaхтeвa и oдрeђeни брoj aнгaжoвaних лицa;

-

Нaбaвкa срeдстaвa зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje;

-

Moнитoринг и eвaлуaциja. Moнитoринг утврђуje дa ли сe спрoвoди oнo штo je прeдвиђeнo (у
кoнтeксту стрaтeшких aктивнoсти) при чeму сe кoристи oдрeђeним индикaтoримa. Утврђeни
рeзултaти сe пружajу нa увид aктeримa кojи су учeствoвaли у имплeмeнтaциjи стрaтeгиje.
Eвaлуaциja пoрeди имплeмeнтирaни прojeкaт/прoгрaм сa трeнутним исхoдoм и прoцeњуje утицaj
прojeктa/прoгрaмa;

-

Oцeнa, рeвизиja, прилaгoђaвaњe. Лoкaлни стрaтeшки дoкумeнт трeбa дa пoдлeжe oцeни jeднoм
гoдишњe збoг дoнoшeњa буџeтa нa нaциoнaлнoм нивoу, зaтим укoликo дoђe дo прoмeнa у нeкoм oд
рaзвojних приoритeтa, укoликo зaпoчнe нeки нoви дoнaтoрски прoгрaм, aкo и кaкo би сe нa бoљи
нaчин прихвaтилe мoгућнoсти финaсирaњa.

С oбзирoм нa гoрe нaвeдeнo, jeдaн oд oснoвних пoстулaтa нa кojимa стрaтeшкo плaнирaњe пoчивa je
„oживљaвaњe стрaтeгиje“. Циљ oвe фaзe прoцeсa рaзвoja стрaтeшкoг дoкумeнтa кojи сe oглeдa у
имплeмeнтaциjи, мoнитoрингу и eвaлуaциjи je дa стрaтeшки дoкумeнт oствaри свe штo je њимe прeдвиђeнo,
oднoснo дa стрaтeгиja нe oстaнe сaмo jeдaн у низу кoнституисaних дoкумeнaтa вeћ дa сe прaвoврeмeнo и
oдгoвoрнo спрoвeду свe aктивнoсти прeдвиђeнe aкциoним плaнoм.
2.ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Неопходни и потребни поступци имплементације из законских докумената, стратешких и просторних
планова вишег реда у нов документ општине Тител - "Стратегија одрживог развоја општине Тител 20152020" у односу на инфраструктуру, урбанизам и комуналне делатности:
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ЗАКОН О ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- део: Планиране индустријске зоне и индустријски паркови у РС - одељак: Јужно бачкa област - Тител
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ВОЈВОДИНЕ
- део: Планиране индустријске зоне и индустријски паркови у РС одељак: Јужно бачка област - Тител
- део: локалне луке, организационо и оперативно интегрисане са одговарајућим логистичким тачкама
локалног нивоа - Тител
- део: изградња гасовода Шајкаш - Тител (напомена: гасовод је завршен)
-део: реконструкција и изградња лука и пристаништа - у општини Тител
- део: пројектовање и изградња капацитета наутичког туризма (прихватни објекти наутичког туризма) у
зонама градова и насеља - Тител
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА
ТИСЕ
- планирани објекти наутичког туризма су подељени на: Марине (Кањижа, Сента, Ада, Бечеј, Нови Бечеј,
Жабаљ,Тител) и Туристичка пристаништа (Нови Кнежевац, Ада, Бечеј, Тител)
Посебне напомене из ПППП:
- Специјализована пристаништа се налазе уз велике производне или прерађивачке капацитете и то у:
Кањижи, Новом Бечеју, Бечеју
- У специјализована пристаништа спадају и путничка пристаништа (Тител, Нови Бечеј, Бечеј, Сента)
- Радне зоне и комплекси:општина Тител у к.о. Тител
СТРАТЕШКЕ ОДРЕДНИЦЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У поступку имплементације планова просторног уређења вишег реда, кровни документ је Просторни план
Републике Србије. Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године утврђују се дугорочне
основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања
економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на
њеној територији. Просторни план се разрађује регионалним просторним плановима, просторним
плановима подручја посебне намене, просторним плановима за подручја утврђена Просторним планом
Републике Србије, просторним плановима јединица локалне самоуправе, урбанистичким плановима,
плановима и програмима развоја. Општина Тител усвојила је 2008. године Просторни план општине
(„Службени Лист општине Тител“ број 17/2008). Планови генералне регулације других насељених места
нису усвојени, с тим што је донета Одлука о усклађивању Просторног плана општине Тител са Одредбама
закона о планирању и изградњи („Службени Лист општине Тител“ бр. 11/2009), као и Одлука о изради
плана генералне регулације за насељено место Тител („Службени Лист општине Тител“ број 11/2009).
Урбанистички планови који остају на снази до реализације нових за сва насељена места у општини Тител,
поштоваће утврђене грађевинске реоне и зоне насеља утврђене постојећим урбанистичким плановима, а
изградња у насељима ће се вршити на основу правила датих Просторним планом општине Тител (
„Службени Лист општине Тител“ број 17/2008), односно поглављем IV – 2.1.3. У току је израда Плана
детаљне регулације за део Радне зоне Југ-I у Тителу ( са приобаљем и пречистачем).
2.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Значај саобраћаја и инфраструктурних система
Перспективни развој саобраћајне инфраструктуре у Тителу, као основне инцијално развојне функције тог
простора, је директно корелативан са укупним друштвено - економским напретком целог друштва али и
самог привредног потенцијала овог подручја.
И за овај простор саобраћај је једна од важнијих интегралних функција развоја који ће се развијати у складу
са општом стратегијом развоја овог простора али и са дефинисаним циљевима саобраћајне политике на
нивоу Републике Србије и АП Војводине. И у будућности, као и до сада, на простору Титела основни
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видови саобраћаја ће бити друмски, железнички и водни саобраћај и они ће задовољавати све захтеве за
извршењем превоза роба са овог простора, с тим да ће економски параметри појединих видова саобраћаја
бити одлучујући при избору превозника за извршење транспортног рада.
Досада су ови видови саобраћаја потпуно (друмски) и делимично (железнички и водни) својим
инсталисаним капацитетима и манифестацијама задовољавали све транспортне захтеве за превозом људи и
добара са овог простора.
Саобраћајне мреже ових видова саобраћаја на овом простору, такође, требају да дају функционалну и
структуралну повезане тако да могу да задовоље логистичку подршку код извршавања свих врста
транспортног рада и то на високом нивoу превозне услуге.
2.1.1. Друмски саобраћај
Постојећи основни и стратешки саобраћајни капацитети овог вида саобраћаја су:
 државни пут IIА реда број 129: Каћ - Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - Јаша Томић државна граница, који је основни саобраћајни реципијент на овом простору и то како интерног тако
и интер регионалног саобраћаја.
 државни пут IIА реда број 114: Бачко Градиште – Чуруг – Жабаљ – Шајкаш - веза са путем А-1 ,је
други важан саобраћајни правац овог простора, наиме овај државни пут кумулише сав даљински
саобраћај у правцу Потисја и усмерава га ка Бечеју и Сенти односно, прихвата сав саобраћај са
ауто-пута (петље Ковиљ) и усмерава га ка жељеним одредиштима.
Постојеће трасе ових путева пролазе кроз насеља и својим капацитетом углавном задовољавају све захтеве
на високом нивоу саобраћајне услуге, као и на високом нивоу проточности саобраћаја у условима
стабилног саобраћајног тока. Основни недостатак је што ови путеви пролазе кроз средишта насеља а такође
и пресецају на више места железничку пругу у нивоу и на тим местима је повећан степен угрожености
безбедности саобраћаја.
Као што је основни недостатак у домену друмског саобраћаја пролаз транзита кроз цела насеља (и кроз
централну зону) тако је и недостатак неповезаности са окружењем кроз систем атарских путева, тако да
веза насеља са сировинским залеђем је при лошим временским условима знатно отежана.
Остали путеви у оквиру овог простора су у функцији интерног одвијања саобраћаја на локалном нивоу и на
нивоу атара. Општински (локални) и некатегорисани путеви (по облику радијални или ортогонални) су
врло значајни у оквиру формираног општинског система путева.
Постојећи обим изграђености некатегорисаних (атарских) путева није задовољавајући, што чини потешкоће
у убирању летине при лошим временским условима.
Ови путеви, као и постојећи општински путеви представљају потенцијал општине. У будућем периоду,
изградњом обилазнице и измештањем транзита из насеља створиће се услови за побољшање еколошких
параметара, а при томе се неће изгубити тржишно-транспортни потенцијал.
Будући концепт друмског саобраћаја на нивоу насеља за плански хоризонт ће бити планиран и сагледаван
на два нивоа и то као:
- Спољни саобраћај
- Унутрашњи саобраћај
Спољни саобраћај у Тителу
Спољни саобраћај на овом простору ће бити сагледаван тако да се елиминише транзит на обод урбаног
простора и да се успостави систем атарских путева који ће максимално задовољити све захтеве савременог
транспорта роба из сировинског залеђа ка насељу и ка сакупљачким центрима у окружењу. Присуство
транзита у оквиру урбаног простора знатно погушћује интерне саобраћајне токове и у знатној мери утиче
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на смањење саобраћајне услуге и смањење безбедности саобраћаја на нивоу насеља. Да би побољшали ниво
урбаног живљења и ниво одвијања саобраћаја у насељу тј. смањили ниво негативних утицаја транзита,
планирају се обилазнице.
У Тителу обилазница је предвиђена на траси државног пута, која ће имати јужно пружање у односу на
насеље и имаће облик и елементе трасе који ће смањити итинерер кретања а повећати конфор и безбедност
кретања. Изградња ове обилазнице осим постизања знатних економских ефеката даће и значајне резултате у
домену експлоатације саобраћаја и екологије. Радијални правац - локални пут према Мошорину такође се
уклапа у будућу трасу обилазнице тако да и та кретања би била само делом кроз насеље. Избор трасе
обилазнице је настао на бази анализа постизања максималних ефеката у домену трошкова градње,
трошкова експлоатације пута и у домену трошкова експлоатације саобраћаја.
Кроз Генерални план Титела тежи се стварању оптималне матрице спољњег атарског саобраћаја како би се
и у овом домену створили оптимални услови рационалног економског привређивања.
Унутрашњи саобраћај у Тителу
Унутар насељска мрежа у оквиру урбаног простора Титела је правилног облика и чини је модификовани
ортогонални систем улица различитог степена изграђености. Постојећа изграђеност улица не задовољава
постојеће обиме саобраћаја на задовољавајућем нивоу безбедности одвијања унутар насељских токова.
Да би се у будућности правилно сагледали одвијање интернасељских токова морају се претходно утврдити
хијерахијски нивои улица по којим ће се одвијати ови токови и предузети потребне мере изградње и
реконструкције како би побољшали функционисање насељског саобраћаја. Утврђивањем хијерахијског
нивоа улица ће се утврдити нивои изграђености појединих улица (ширина коловоза, носивост, елементи
лепеза, опрема и сл.) које ће у будућности задовољавати све захтеве појединих насељских структура
саобраћаја.
Основну саобаћајну мрежу улица у Тителу у будућности ће чинити следеће категорије улица и то:
- главна насељска саобраћајница
- сабирне улице
- остале улице
Саобраћајна решења у другим насељима општине Тител
На основу Просторног плана планиране су обилазнице, сем Титела и у Шајкашу и Вилову. По овом плану,
за обилазнице, активности нису покренуте, а предлози траса обилазница су на пољопривредном земљишту.
У Шајкашу се планира, на основу средстава из покрајинске Управе за капитална улагања, измештање
саобраћаја из центра, као и прва фаза, реконструкција Радничке улице. Сем Радничке улице, где је врло јак
саобраћај, и где треба реконструкција, саобраћајно оптерћење трпи и Змај Јовина улица, која је такође
транзитна. Средства за реконструкцију ових улица су добијена и потребно је приступити процесу
реконструкције.
У Шајкашу велико саобраћајно оптерећење трпи у деоница државног пута број 114, од центра према
Чуругу. Ова саобраћајница је широка само 5 метара, и као таква је неподесна за садашњи интезитет
саобраћаја, тако да је реконструкција ове улице приоритет.
Такође је потребно приступити пројекту комплетног уређења обилазнице кроз ово насељено место, овај
поступак није покренут, мада је и он приоритетан.
У Мошорину су споредне улице у врло лошем стању, потребне су активности за њихово уређење.
У Гардиновцима је потребно уређење пута Гардиновци - Ковиљ.
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Остали видови овог саобраћаја
Сва будућа унутарнасељска кретања у Тителу треба да су заснована на афирмацији немоторних кретања
(пешачки и бициклистички саобраћај) док би се само мањи део унутарнасељског комуницирања обављао
јавним и индивидуалним превозом. Да би ову програмску стратегију дистрибуције унутарнасељских
кретања и мобилности у будућности и остварили, морамо створити и предиспозиције за извршење тога, а то
значи да морамо прилагодити мреже за та кретања кроз реконструкцију и доградњу, али и изградњу нових
капацитета који ће задовољити све перспективне захтеве на високом нивоу саобраћајне услуге и комфора
кретања тих популација, али и кроз повећање њихове безбедности кретања. Елиминација транзита из зоне
центра и ван главне насељске саобраћајнице афирмативно ће утицати на развој свих облика унутар
насељских кретања.
Кроз овај облик просторне документације треба извршити конституисање нове саобраћајне матрице која ће
подједнако задовољити све саобраћајне дистрикте у оквиру овог урбаног простора.
Степен будуће изграђености свих саобраћајних капацитета треба да прати будући степен моторизације и
обиме захтева за кретањима. Укупни развој саобраћајних манифестација на овом простору треба да прати и
одговарајућа изграђеност система пешачких и бициклистичких стаза као и развој пратећих саобраћајних
садржаја, (терминала и сервиса), како би се у будућности остварио жељени ниво техничке исправности
возила.
Пешачки саобраћај
Пешачко комуницирање у Тителу има дугу традицију у савлађивању унутарнасељских дистанци. Овај
здрав начин насељског комуницирања ће се и у будућности задржати као основни начин савлађивања
унутар насељских дистанција с тим да ће се овој популацији обезбедити капацитети за угодна и комфорна
кретања, нарочито у домену рекреације. Постојећи систем изграђених пешачких стаза у оквиру овог
урбаног простора ће се доградити односно мултиплицирати новим стазама поред реке Тисе, тако што ће се
оформити континуирани систем пешачких стаза у оквиру уличних коридора и поред реке. Овако формиран
систем пешачких стаза треба да пружи пријатан угођај код свих ових унутарнасељских кретања.
Бициклистички саобраћај
Велика просторна разуђеност насеља и релативно погодни геоморфолошки услови у Тителу у многоме
погодују одвијању бициклистичких кретања у савлађивању унутар насељских дистанци код задовољења
многих свакодневних послова.
У досадашњем периоду ова популација учесника у саобраћају није имала адекватне услове за безбедна
кретања, већ су се бициклисти кретали по површинама за динамички саобраћај. Анализе које су вршене у
овом домену су иницирале нови концепт овог вида саобраћаја на нивоу насеља и то тако што су
установљене трајекторије бициклистичких стаза дуж главне насељске саобраћајнице, односно дуж
трајекторија кретања најинтезивнијих бициклистичких токова.
Изградњом ових бициклистичких стаза стимулисаћемо немоторна кретања на нивоу насеља али ћемо и овој
популацији учесника у саобраћају обезбедити виши ниво безбедности кретања, што није ни безначајно ако
знамо да највише бицикле на овом простору возе деца.
Потребно је извршити активности на пројекту бициклистичке стазе "Еуро вело 11", односно ускладити се
са стратегијом развоја овог вида саобраћаја. Неопходно је утврдити бициклистичка стајалишта, затим
трасирати стазу од Титела до Мошорина, и даље, према Бечеју.
Стационарни саобраћај
Захтеви за стационирањем возила су пропратна појава одвијања динамичког саобраћаја на неком простору.
И на овом простору имамо захтева за изградњом и уређењем простора за паркирањем свих врста превозних
средстава, нарочито у зони центра и око појединих супраструктурних објеката.
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У зони центра и око појединих садржаја која су центри атракције бициклиста (школа, пошта, трговине и
остало) осећа се дефицит паркинга за бицикле, који се сада стохастично остављају дуж улице, уз фасаде
или уз улично зеленило, чиме се знатно нарушава естетски изглед улица.
Концепт стационарног саобраћаја на нивоу Генералног плана насеља Тител заснован је на принципу да сва
дуготрајна паркирања буду у оквиру парцела и унутарблоковским просторима, на отвореним и затвореним
просторима (гаражама), а да се сва краткотрајна паркирања путничких возила обављају у оквиру предбашта
или на уређеним паркинг просторима ван коловозних трака за одвијање динамичког саобраћаја.
Микролокације ових простора ће утврдити нижи облици планова.
Пре приступања изградњи ових саобраћајних капацитета потребно је установити обиме захтева као и
степен коришћења ових простора како би се постигао задовољавајући степен економичности градње, с тим
да се и том градњом не наруше естетско амбијентални изглед улице и не наруши одрживо стање животне
средине. Нарастајући захтеви за стационирањем теретних возила на овом простору ће се решити овим
Планом тако што ће се установити простор за ову намену који по просторним могућностима и по
инфраструктурној опремљености се лако може привести овој намени.
Јавни превоз
Концепт будућег решења јавног превоза путника у Тителу биће заснован на принципу оптималног
задовољења свих жеља за превозом у локалном и међуградском саобраћају на високом нивоу превозне
услуге. Постојећи инсталисани капацитети у оквиру овог вида саобраћаја (аутобуска стајалишта) по својој
изграђености не задовљавају, већ се морају реконструисати и доградити тако да задовољавају све захтеве
потенцијалних корисника и при свим временским условима. Микролокације аутобуских стајалишта ће се
задржати за сваки смер кретања и она ће обављати функцију пролазних терминуса, с тим да се морају
опремити за ту нову функцију.
Извршена истраживања у овом домену су показала да фреквенција транзитних аутобуса задовољава али да
би требало повећати број полазних аутобуса ка насељима у окружењу ради повећања комфора превоза
свакодневним мигрантима.
Саобраћајни терминали
Нова међумесна аутобуска станица у Тителу биће лоцирана у блоку број 28. Аутобуска стајалишта као
основни пролазни терминали јавног превоза ће у будућности морати да пруже виши ниво комфора и
заштите путницима као и да задовоље услове безбедности при трансферу путника. Ови објекти се морају
укључити у насељски систем пешачких стаза и морају имати пратеће капацитете за стационирање а то ће се
све утврдити нижим облицима планова код уређења ових простора.
Од осталих саобраћајних објеката у оквиру Генералног плана утврдиће се и потенцијалне локације
терминала за снабдевање возила горивом (јер постојећи објекат не задовољава све захтеве за снабдевањем
јер је на половини експлоатационог периода а и микролокација му је неодговарајућа). Нове локације морају
да задовоље све функционалне, безбедоносне, противпожарне и еколошке услове за ову намену.
Ради очувања техничке исправности возних паркова у оквиру насеља и ближег окружења потребни су
сервиси за одржавање техничке исправности и то опште и специјалистичке опремљености. Подржавају се
све инцијативе за изградњом ових објеката само ако се задовоље сви функционални и еколошки услови.
2.1.2. Железнички саобраћај
Железнички саобраћај на овом простору има дугу традицију коришћења. Железнички саобраћај је присутан
на овом простору преко железничке пруге једноколосечне, пруга (Нови Сад) - Распутница Сајлово - Римски
Шанчеви – Орловат Стајалиште, која је грађена по деоницама (у периодима: Римски Шанчеви - Тител 1899.
године; Тител - Книћанин, са мостом преко Тисе 1927. године; Книћанин - Орловат 1925. године) чиме је
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остварена веза са пругом Зрењанин - Панчево Варош (1894. године). Пруга је била велики ослонац и
подршка укупном привредном и друштвеном развоју региона.
Садашњи статус пруге је регионални (према Уредби Владе РС о категоризацији пруга). Ова пруга је сада у
техничко-технолошком стању застарелости (са карактеристикама Vmax 65-80 km/h, ОП 160 kN) тако да
омогућује ограничено - повремено коришћење и сада се углавном користи за путнички саобраћај малог
обима (1-2 воза дневно) и за повремени транспорт роба (ограничене носивости). Железнички саобраћај је на
овом простору постао неатрактиван експанзијом друмског саобраћаја и малом привредном активношћу,
малим довозом масовних роба.
Ова пруга, с обзиром на своју малу носивост, изказује се као незадовољавајући парметар у постизању
позитивних економских резултата при остваривању траспортног рада. Ови недостаци у експлоатационим
карактеристикама пруге условили су задње декаде смањење обима свих врста превоза као и смањење
економичности пословања. Очекује се ревитализација ове пруге, са изградњом нове пруге Београд - Нови
Сад – Будимпешта. Наиме, ова пруга је важна стратешка веза са Банатом.
У будућем периоду, неопходна је афирмација овог вида саобраћаја у оквиру посматраног простора, и ради
тога се мора приступити реконструкцији и модернизацији железничке инфраструктуре и побољшању
безбедносно - сигурносних уређаја како би се овај вид саобраћаја уклопио у прерасподелу превоза
масовних роба и јавног превоза путника са овог простора.
У насељу Тител постоје две железничке станице и уз њих постоје одличне просторне могућности за
изградњу свих потребних капацитета за савремену организацију овог вида саобраћаја као и за логистичку
подршку и интегрално повезивање са другим видовима саобраћаја, нарочито са водним транспортом и
предвиђеним логистичким капацитетима.
Железничке станице, у Тителу, Шајкашу, Вилову, Локу, Книћанину, као основни терминали за путничку и
робну отпрему ће и у будућности остати на истој локацији само што ће се модернизовати и технички
осавременити за савремену логистичку подршку овом и интегралном саобраћају који ће се у будућности
јављати и у оваквим срединама. Да би поправили опслуженост околног простора овим видом саобраћаја
планира се успостављање индустријског колосека за потребе будуће радне зоне, у Тителу и Шајкашу, како
би се нови превози са овог простора што брже транспортовали до жељених одредишта. Истовремено је
потребно извршити преглед свих индустријских колосека и извршити анкету ради утврђивања потребе
привредних субјеката за новим индустријским колосецима.
Да би побољшали безбедност одвијања овог вида саобраћаја морају се изградити денивелисана укрштања
са свим категорисаним путевима али и установити оптималан број укрштања са атарским путевима како би
се минимизирао број конфликтних тачака.
Такође, потребно је извршити анализу потреба за железничким превозом, извршити предлог
осавремењивања пруге Нови Сад - Тител - Орловат и исказати потребу јачег повезивања железницом са
регионалним центрима Нови Сад, Зрењанин и Панчево.
2.1.3. Водни саобраћај
Водни саобраћај на простору општине Тител је присутан преко међународног пловног пута реке Тисе, која
је до сада чинила само привредни потенцијал општине, а који се минимално користи. Овај део реке Тисе
има пловне карактеристике за несметано кретање свих речних пловила за извршење транспортног рада.
Пловни пут реке Тисе се некада богато користио у транспортне сврхе, али слабљењем привреде у Општини
и окружењу, дошло је и до знатног опадања транспорта роба Тисом и сада се користи углавном у локалне
пловне транзитне сврхе. На овом пловном путу у оквиру Општине постоје простори где постоје повољни
просторни и хидролошки услови за стални претовар појединих врста роба.
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Наутички туризам на простору општине Тител заузима минорно место, јер још увек не постоје изграђени
капацитети за ове намене. За потребе развоја наутичког туризма установљено је да на обали реке Тисе
постоје простори где се могу имплементирати/изградити садржаји као марине,пристана за чамце, са свим
пратећим садржајима односно, постоје одлични услови за формирање локалитета који ће понудити посебне
услове и програме туристима који у Тител могу долазити туристичким бродовима или приватним
пловилима. У том контексту значајан локалитет је ушће Тисе у Дунав, Тител, Мошорин. Пројекат изградње
наутичког центра на простору ушћа Тисе пoдржан је од стране Савета за туризам Покрајинског
секретаријата за привреду ИВ Војводине (2004).
Потребно је извршити имплементацију просторних и стратешких планова вишег реда,са нивоа РС и АП
Војводине, пре свега у односу на путничко и на теретно пристаниште, као и на марину. Истовремено је
неопходно на основу члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама израдити нову Одлуку о
коришћењу обале и дела водног простора. У тој одлуци неопходно је одредити тачне стационаже:
путничког пристаништа, теретног пристаништа, привезишта, сидришта, плажа, рекреативних површина и
других садржаја.
Корисно је извршити анализу раније урађених докумената за водни саобраћај и оценити њихове основне
параметре, ради употребе у новим пројектима:
а) Према документу" Генерални пројекат са претходном студијом оправданости коришћења приобаља реке
Тисе (блок 68) и дела Тителског брега (блок 69) у Тителу" предвиђене су локације :
- Међународно путничко пристаниште
Овим Генералним пројектом предвиђено је раздвајање садашњег Тителског пристаништа на две
функционалне целине:
- међународно путничко пристаниште и
- теретно пристаниште.
Међународно путничко пристаниште формирало би се на локацији постојећег пристаништа, док би се
теретно пристаниште изградило на новој локацији низводно од Тителског моста.
Путничко пристаниште у Тителу, конципирано је као мултифункционално. Оно би требало да омогући
пристајање великих туристичких бродова који плове Дунавом, као и мањих "шетних" и излетничких
бродова на излетничким и другим крстарењима. У перспективи ово пристаниште би могло да буде
дестинација туристима који плове сопственим, рекреативним пловилима (јахтама, катамаранима, глисерима
и др.).
Марина
Марина је један од објеката наутичког туризма (Правилник о врстама, минималним условима и
категоризацији објеката наутичког туризма - "Службени гласник РС" број 69/94). Објекти наутичког
туризма, генерално, деле се на пловне и прихватне објекте. Пловни објекти су све врсте пловила са
техничким карактеристикама предвиђеним за наутичко туристичке активности. Прихватни објекти су
објекти инсталирани на обали и води, који служе за прихват, снабдевање, чување, одржавање и поправку
пловних објеката, који се користе у туристичке сврхе, као и пружање услуга наутичарима. То су: наутичка
сидришта, привезишта, туристичка пристаништа, марине и наутичко - туристички центри.
Локација марине
Марина у Тителу предвиђена је на низводном крају рукавца Тисе. На овај начин, иако приобална, ова
марина има неке одлике базенске марине, јер се налази ван главног тока, у рукавцу, који није плован и где
су дубине и брзине знатно мање од реке Тисе.
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Копнени део чине површине на десној обали рукавца, које ће се заштитити од плављења и уредити за
коришћење као јавно грађевинско земљиште.
Локација предвиђена за изградњу Марине у Тителу, захвата површину од око 2,95 ха. Водена површина
заузима око 1,54 ха (52 %), а копнени део марине, остатак од 1,4 ха ( 48%). Са оваквим односом воденог и
копненог дела, Марина у Тителу се готово идеално уклапа у европске просеке (55% - 45%).
Посебна специфичност локације је да припада зони спортско-рекреативне активности, која се наставља
узводно од марине веслачким клубом и веслачком стазом у рукавцу.
Теретно пристаниште
Тителско пристаниште би било на отвореној обали низводно од Тителског моста. Карактерише га изражена
дужина у односу на ширину. На овом делу река Тиса има довољну ширину (око 220 м при ЕН мин), тако да
се поред обавезног пловног пута (70 м за двосмерну пловидбу у висини газа пловила), може обезбедити
потребна водена површина за нормално одвијање претовара пловила.
Копнени део пристаништа изградио би се у приобалном појасу, у небрањеној зони испред насипа. Овај
појас је широк око 100 м. Лука би била повезана на друмске и железничке комуникације у зони Тителског
моста.
Намена теретног пристаништа
Кроз пристаништа пролазе разни терети и то:
- генерална или командна роба ( нестандардни терети),
- дрвена грађа (обла, резана и огревно дрво),
- расути терети (угаљ, руде, песак, шљунак, камен, со, цемент),
- зрнасти терети (разна жита),
- течни терети (нафта и деривати нафте, и др.),
- специјалне врсте роба (смрзнути производи, запаљиви производи и др.).
Тителско теретно пристаниште требало би да буде специјализовано за одређене врсте терета. У том смислу
требало би извршити анализу тржишта и утврдити дугорочну потребу за воденим транспортом и
претоваром одређених врста терета. Најреалније се чини да то буду зрнасти пољопривредни производи
(кукуруз, разна жита и сл.), дрвена грађа и расути терети (шљунак и песак).
2.1.4. Ваздушни саобраћај
У оквиру простора Општине, ваздушни саобраћај као потенцијал саобраћајне инфраструктуре, није посебно
третиран кроз Просторни план, али се може дати могућност за формирање капацитета-полетно слетних
стаза пољопривредне авијације на подручју Општине, као и полетишта за параглајдере (спортске
активности), јер за то постоје одговарајуће просторне и инфраструктурне претпоставке (у оквиру Тителског
брега), односно тамо где је употреба ових средстава рационална и безбедна.
Изградњом новог моста преко Дунава, између Земуна и Борче, Тител је приближен аеродрому у Београду
(Сурчин), на само око 65 км, односно на око 40 минута вожње друмским саобраћајем.
2.1.5. Логистика, са логистичким центрима
Потребно је из Регионалног просторног плана имплементирати све аспекте логистике и логистичких
центара, и одредити локацију за логистички центар у Тителу, као и за мање сателитске логистичке центре
по потреби у другим насељеним местима. У логистици, за развој логистике, потребно је приступити на
иновативан и савремен начин, према Регионалном просторном плану АП Војводине.
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Регионалним просторним планом АП Војводине су предложени логистички центри са интермодалним
терминалима у односу на позицију у саобраћајној мрежи, међународни значај, регионални центар,
погранични појас, субрегионални ниво.
Основна поставка логистичких центара је: омогућавање сусрета најмање две врсте саобраћаја, или три
врсте саобраћаја, са функцијама претовара, избора најекономичнијег превоза, складиштења, свих
пропратних радњи у транспорту, а највише употреба модерних технологија транспорта - контејнерски
транспорт.
У Тителу је за те намене најпогоднија радна зона "Тител-југ", на обали Тисе, где је присутан водни и
друмски транспорт и где је могуће довести железницу. Истовремено је велики потенцијал, за логистички
центар у Шајкашу, на локацији "Радна зона Шајкаш", са одличном позицијом и везом према аутопуту, а сем
друмске везе, уз предвиђени логистички центар непосредно се налази и железничка пруга.
2.2. ПРИВРЕДНИ СЕКТОР: РАДНЕ - ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Радне -индустријске зоне
Под појмом радне зоне подразумева се онај простор који је првенствено намењен привредним
активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија, производно занатство, складиштење и
обрада разних роба, као и они сервиси који, због своје природе, не могу бити лоцирани у оквиру других
насељских структура. У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и
великим обимом транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите животне средине, нису
компатибилни са становањем и функцијама насељског центра.
Радне зоне треба да буду формиране у складу са постојећом и будућом просторно функционалном
структуром насеља, са технолошком повезаношћу појединих производних јединица, а истовремено и у
складу са основним инфраструктурним системима насеља. У оквиру једне зоне треба да се групишу
предузећа која су међусобно технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину и
имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања.
Укупна површина индустријских зона од око 300 хектара налази се на неколико локација у Тителу, а до
ових зона се брзо и лако долази јер су директно повезане путевима, железницом и пловним рекама, са
великим националним центрима - Београдом, Новим Садом и Зрењанином.
У Тителу формиране радне зоне налазе се у западном делу насеља, у блоковима број 1, 2а, 59, 62, 63 и 64. У
оквиру ових зона задржавају се сви изграђени радни комплекси. Положај радних зона је повољан односу на
насеље и правац доминантних ветрова. Зоне у западном делу насеља су добро саобраћајно опслужене, а
један део поред друмског има обезбеђен и железнички саобраћај.
Поред даљег развоја постојећих капацитета, ове радне зоне ће пружити простор и за развој нових
индустријских, складишних, саобраћајних и других капацитета. Предвиђа се проширење радних зона у
западном и источном делу насеља (у блоковима број 2а и 65), које ће поред постојећих садржаја пружити
простор и за смештај нових индустријских капацитета, капацитета мале привреде и складишта. Радна индустријска зона на локацији Блок 65 је величине 50 хектара и опремљена је комплетном
инфраструктуром. У јужном делу насеља, у блоку број 72 планира се нова радна зона која ће бити
намењена индустрији, малој привреди, складиштима, са могућношћу даљег ширења.
Анализа развоја привреде општине Тител указује на чињеницу да општина има добру инфраструктуру у
смислу дефинисане и делимично изграђене зоне, значајне могућности браунфилд инвестиција, непосредну
близину пловних река, добру саобраћајну повезаност са великим градовима, плодну земљу, значајне
површине под пашњацима за бављење сточарством, националне мањине, велики број манифестација,
велике могућности развоја спортског, здравственог, сеоског и наутичког тиризма. Једном речју, рурална
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заједница општина Тител је веома разнолика специфична микро регија са одличним специјализацијом
насеља и дефинисаним правцима улагања и развоја.
Мање радне зоне су предвиђене и у насељима Вилово и Мошорин, док је најзначајнија зона предвиђена у
Шајкашу.
Врло је важно, и приоритетно, ради могућих инвестиција, урадити планску и пројектно-техничку
документацију за радну зону у Шајкашу. Истовремено је за земљиште те радне зоне, које је сада у статусу
пољопривредног земљиштља, потребно спровести поступак проглашење грађевинског земљишта.
2.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.3.1. Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом
Према подацима пописа из 2002. године, на територији општине Тител живи око 17000 становника у једном
градском и пет сеоских насеља, који се снабдевају водом за пиће захватањем подземних вода из основног
водоносног комплекса. Укупна просечна експлоатација подземних вода на територији Општине процењена
је на око Љ=36 l/s, а подземне воде захватају се вертикалним бушеним бунарима.
У овом тренутку једино Тител, Шајкаш и Мошорин имају какво – такво организовано снабдевање водом,
док се у осталим насељима снабдевање водом одвија преко микроводоводних заједница, индивидуално,
путем копаних бунара.
У Тителу је потребна фабрика воде. Засад постоји пројекат који је предимензионисан, и потребна је
ревизија тог документа. Треба нагласити да је у Тителу водовод од азбестне мреже, док је у свим осталим
насељима од полиетиленске мреже.
Насеље Тител се водом снабдева са локалног изворишта лоцираног на 1 километар западно од насеља. На
постојећем изворишту изведено је 10 цевастих бунара од којих су у експлоатацији данас само 4. Из ова 4
бунара се у овом тренутку црпи 30 л/с, док су остали трајно или привремено ван експлоатације. Подземна
вода се само хлорише и преко сабирног базена В=50 м3 пумпама потискује директно у мрежу.
На основу литолошког профила једног од бунара може се видети да су на микролокацији заступљени
глиновити и песковито-шљунковити елементи, који су и омогућили стварање подземне акумулације воде и
имају улогу хидрогеолошког колектора. Глиновити седименти су водонепропусни и имају улогу
хидрогеолошког изолатора. Песковито-шљунковити седименти се јављају у интервалу од 15,00 - 27,00 м и у
њима је формирана издан збијеног типа са негативним пијезометријским нивоом на 16,22 м испод коте
терена. Пошто се у повлатном делу ове серије налази лес и танак слој глине, издан је слабо заштићена од
спољних утицаја загађења.
На основу свега наведеног, неопходно је формирати нови исправан и рационалан концепт снабдевања
водом становништва и пратеће индустрије. Као извориште водоснабдевања ће се користити постојећа
локација уз проширење подручја за око 30 ха. Процењује се да се са ове локације може добити око 150 л/с
преко 10 до 15 бунара. Вода ће се из бунара потискивати ка постројењу за деферизацију и деманганизацију
подземне воде, а постојећи објекат (50 м3/х) за постројење за пречишћавање се проширује и уграђује се
опрема за још 150 м3/х. У склопу постројења је и црпна станица чисте воде која потискује пречишћену
воду потрошачима ка резервоарима “Тител” и “Лок”. Поред црпне станице се предвиђа и бетонски
резервоар запремине 2 x 250 м3 који ће служити као црпни базен и за изравнавање потрошње.
Такође је потребно планирати и нова изворишта воде, као и будућу фабрику воде која ће подмирити
потребе насељених места у општини Тител.
Усвојена концепција техничког решења предвиђа дистрибуциону мрежу за обезбеђење сваког потрошача
водом довољном количином, потребног притиска и одговарајућег квалитета.
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Снабдевање довољном количином квалитетне воде ће се обезбедити из регионалног водовода општине
Тител који ће поред Титела водом снабдевати и насеља Лок, Вилово, Гардиновци, Мошорин и Шајкаш. Као
извориште ће се користити постојећа локација која ће се проширити. Једно од већих изворишта воде је у
Книћанину, те је потребно размотрити те потенцијале.
2.3.2. Одвођење и пречишћавање отпадних вода
Постојећи канализациони систем у насељу Тител је сепаратни. У насељу Тител је до сада изграђена
фекална канализација у дужини од 2000 метара којом је обухваћен мањи део градског подручја. Сакупљена
отпадна вода се одводи колектором пречника ∅ 250 милиметара, низводно од насеља (у оквиру радне зоне
Југ) до уређаја за пречишћавање (емшерски бунар), након чега се испушта у Тису.
У завршној је фази израда Главног пројекта канализације за Тител. Истовремено је у току израда План
детаљне регулације за пречистач у радној зони Југ.
Досадашњи начин сакупљања и одвођења отпадних вода није у потпуности задовољавао потребне прописе,
те је неопходно у наредном планском периоду приступити реконструкцији постојећег система и доградњи
нових делова система. Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом.
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман до
нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па ће се
тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном отпадном водом.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
− заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система,
− заштите канализациони систем и објекте на њему,
− заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и
− обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или никако не одстрањују
на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а које могу угрозити захтевани квалитет вода
реципијента.
Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централном уређају за
пречишћавање отпадних вода. Карактер реципијента предвиђа, односно захтева висок степен
пречишћавања.
Техничко решење канализационог система заснива се на гравитационом одводу отпадних вода до уређаја за
пречишћавање. Минимални пречници уличних канализационих цеви не могу бити мањи од φ 250 мм.
Постојећа канализациона мрежа задржаће се у оном делу где она задовољава услове по питању материјала
и профила цеви.
Трасе колектора ће бити постављене средином насељских улица (обострано прикључивање), а минимална
дубина укопавања износиће 1,5 метар. Канализациону мрежу пројектовати тако да је могуће вршити етапну
реализацију.
У наредном планском периоду треба да се доврши започета изградња мреже фекалне канализације према
раније усвојеном пројектном решењу, уређај за пречишћавање отпадних вода, као и да се започне решавање
атмосферске канализације.
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У насељу не постоји изграђен јединствен систем каналске мреже који би контролисано, прихватао и
спроводио сувишне атмосферске воде. Постојећи отворени и затворени канали су нефункционални.
За канализациони систем у Шајкашу, урађен је Идејни пројекат, и треба да се уради Главни
пројекат.Такође, урађен је и План детаљне регулације (да би се дефинисала локација - парцела број 2220
к.о. Шајкаш, као и да би се добила сагласност од надлежног Министарства, пошто је земљиште
пољопривредно и није у грађевинском реону.), као и да би се добили локацијски услови за израду Главног
пројекта. За остала насељена места нема пројекта за канализацину мрежу.
Пречистач у Шајкашу треба да прикупља воду из Мошорина и Вилова, када се уради канализациона мрежа
и тек тада би се проширио капацитет пречистача.
2.3.3. Одвођење атмосферских вода
Канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода није изведена, већ се иста евакуише из насеља путем
ригола и отворених канала који су великим делом запуштени и замуљени, те не обављају своју функцију. У
неким деловима насеља има и подземних зиданих или зацевљених канала, који су такође у истом стању,
што за резултат има течење воде површином терена, што при јачим пљусковима изазива ерозионе процесе
поготово у подножју Тителског брега. Део насеља са котама терена изнад 80 мАНВ и поред оваквог стања
не трпи штете од јаких киша, јер то нагнутост терена омогућава.
Због нерешеног прихватања вода са северне периферије терена "Тителски брег" појављује се ерозије тла
при јачим пљусковима. Воде са "Тителског брега" (падинске воде), наносе двојаку штету: врше ерозију
земљишта и исталожавају вучени нанос у постојећој каквој таквој каналској мрежи, односно у попречном
профилу улице. Појаву "падинских вода" имамо на два изразита места кроз тзв. "сурдуке" наспрам Змај
Јовине улице и Иве Лоле Рибара. Део насеља са котама терена изнад 80,0 мАНВ и поред нерешеног стања
одвођења атмосферских вода не трпи штете од јаких киша, односно од њиховог задржавања, јер је
нагнутост терена таква да течење воде има бујични карактер са повременим разарајућим-ерозионим
дејством на површини терена и коловоза. Штете ће се стално понављати све док се не реши контролисано
прихватање воде са виших терена, и док се у насељу не изгради јединствена цеваста каналска мрежа.
У насељу није на трајан начин решено одвођење сувишних атмосферских вода са територије слива која се
простире на део "Тителског брега", са површине насеља између кота терена од 80,0 до 90,0 мАНВ, те са
ниских делова територије чије су коте од 73,50 до 80,0 мАНВ, а која је и најугроженија од штетног дејства
површинске атмосферске и подземне воде.
Генералним планом насеља Тител се за целу територију насеља предвиђа посебан систем цевасте уличне
каналске мреже за прихватање и спровођење сувишне атмосферске воде са свих кровних, коловозних,
поплочаних, зелених и осталих уређених површина.
Крајњи реципијенти су мелиоративни канали, односно река Тиса. У насељу је повољна нагнутост
(конфигурација) терена, тако да се могу применити економски прихватљиви пречници цеви који ће моћи
спровести рачунску количину воде. Предложена шема атмосферске каналске мреже може претрпети
извесне корекције приликом ревизије идејног пројекта за цело насеље.
Димензионисање каналске мреже спровести на одговарајућу, "рачунску" кишу која ће се утврдити
анализом у ревизији идејног пројекта. Техничко решење атмосферске канализације за Тител произилази из
природних услова. Каналска мрежа подељена је на четири незасивисна слива. Слив I је најмањи и обухвата
терене са највишим котама од 81 м до 120 мАНВ оивичен улицама Главна, Сурдук, "брегом" и реком
Тисом. Прихват "падинске" воде са овог терена који је са котом преко 110 мАНВ биће у улици Светозара
Милетића.
Слив II - има непосредни реципијент реку Тису. Обухвата површину дела насеља са најнижим котама од
73,0 мАНВ до 80 мАНВ ограничену улицом Главна, Железничком, Петефи Шандора, Железничком пругом
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и реком Тисом односно одбрамбеним насипом. Реципијент је до сада био мелиоративни канал, док се у
планском периоду предвиђа постављање црпне станице за пребацивање атмосферске воде у реку Тису на
локацији у близини око црпне станице система за наводњавање.
Слив III.- Висински, слив има коте терена од 80 до 120 мАНВ што је повољно у односу на реципијент који
је на коти око 72,50 мАНВ. Слив III ће прихватити и један део "падинске" воде са већег дела терена који
изменама и допунама постојећег ГУП-а улази у грађевински реон. Прихват ових вода биће на колектор у
Улици Иве Лоле Рибара. У циљу спречавања штетног дејства "падинских" вода на узводном делу слива III
предвиђа се микроакумулација за заустављање поплавног таласа.
Акумулирану воду искористити за враћање на обрадиво пољопривредно земљиште у периоду вегетације
баш кад је дефицит воде изразит. Са планираним решењем се растерећује мелиоративни систем и улична
каналска мрежа.
Слив IV покрива западни део насеља и индустријску зону. Реципијент је мелиоративни канал. Висински,
површина слива је на лесној тераси са котама терена од 87,5 до 95,0 мАНВ. Главни колекторски канал
уливао би се у мелиоративни канал низводни од црпне станице система за наводњавање (ЦСН). Незнатна
количина воде у сливу била би од "падинских" вода и прихват ових вода би био на колектор у Улици
Рашиној.
Одвођење атмосферских вода са површине грађевинског реона трајно се решава системом цевасте
канализације подељене у четири слива. Хидрауличке параметре преиспитати на нивоу Идејног пројекта.
Отворени канали могу се градити привремено, уколико за њих има простора, али са хидрауличким
параметрима цевасте канализације из идејног пројекта.
Одвођење атмосферских вода вршиће се засебном зацевљеном каналском мрежом са уливима у најближе
канале путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала.
За атмосферске отпадне воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе, и сл.), предвидети
одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у третираној води не сме бити већи од
0,1 мг/л, а суспендованих материја од 30 мг/л.
За насељена места Вилово и Гардиновци, урађени су пројекти атмосферске воде који нису изведени.
2.3.4. Коришћење, уређење и заштита речних вода
На подручју општине Тител су две велике, граничне реке: Дунав и Тиса. Након регулације речних корита у
прошлости, на њеној територији остало је трагова од ових река, које представљају: напуштени речни
рукавци, издужена левкаста отворена и затворена удубљења са повременом или сталном количином воде и
са многобројним барама и мочварама.
На посматраном подручју се налази насип прве одбрамбене линије десне обале реке Тисе (и друга
одбрамбена линија ''Дрварице''), насип прве одбрамбене линије леве обале реке Дунав и мелиоративни
канали слива црпне станице ''Тител'', слива црпне станице ''Лок'' и део канала сливова црпних станица
''Мошорин'', ''Ђурђево'' и ''Врбица''.
Целокупна површина општине Тител, сем уског појаса у небрањеном делу између минор корита Тисе и
Дунава и насипа прве одбрамбене линије, обухваћена је мелиорационим системима, односно одводњава се,
укључујући и водно тело које се формира испод Тителског брега, као и подножје истог (артеска издан). Ово
подручје одликује развијена хидрографска мрежа вештачких водотокова (мелиоративни канали, који у
већини случајева имају функцију одводњавања, а мањи број има двонаменску функцију - и наводњавање).
Непосредно уз заштитни насип код Титела налазе се дренажни бунари (од Б1-Б6), за заштиту насеља од
подземних вода, који су урађени у оквиру заштите овог подручја од успора ХЕ ''Ђердап''.
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Постојећи одбрамбени насипи дуж обала Тисе и Дунава чине трајно решење заштите територије општине
Тител од поплавних вода. Косина насипа са небрањене стране изграђена је у нагибу 1:3. Косина насипа са
брањене стране, као и на местима где има банкина, израђена је у нагибу 1:3, док је косина насипа од
банкине до ножице насипа 1:7. Ширина круне насипа по целој дужини износи 6,0 метара. У наредном
периоду нужно је постојеће делове система одржавати у пројектованим елементима, као и отклањати
евентуална оштећења облога насипа од утицаја таласа и леда.
Шуме, односно заштитни појасеви на територији општине Тител налазе се у незаштићеном и заштићеном
делу прве одбрамбене линије. Простиру се на левој обали Дунава, од Гардиноваца до ушћа Тисе и на десној
обали Тисе од њеног ушћа узводно до Врбице у Ко Мошорин. Ове шуме имају заштитно-регулаторне
функције и односе се на заштиту насипа од негативних дејстава вода, ублажавање негативних ефеката од
дејства ветра, леда и других климатских чинилаца као и повољан утицај на успостављање водног режима.
Водозаштитне шуме се налазе у небрањеној ножици насипа и имају заштитни карактер зато што штите
насип од ветра, леда и таласа и због тога се сматрају сатавним делом одбрамбених насипа. Заштитне шуме
се налазе на земљишту у појасу од цца 60 метара од ножице насипа.
На територији општине Тител створени су услови за пријем и одвођење свих сувишних вода а реципијенти
су детаљна каналска мрежа хидросистема ДТД и реке: Тиса и Дунав. На подручју постоје 4 црпне станице
које сувишне воде са сливног подручја пребацују у реципијенте.
Постојећу детаљну каналску мрежу је потребно проширити са отвореним каналима или комбиновати са
подземном дренажом, нарочито на нижим теренима. Хидрографски услови пружају могућност за
привођење пољопривредних површина подсистеме за наводњавање.
Ако би се анализирале површине на територији Општине које нису обухваћене системима за наводњавање
или заштитним објектима (Тителски брег), долази се до закључка да су то терени израженијег рељефа и да
би исти требали бити третирани као терени за заштиту од ерозија и уређења бујица.

2.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.4.1. Електроенергетска инфраструктура
Насеље Тител се снабдева електричном енергијом из постојеће трафостанице ТС "Тител", 35/10 кВ,
инсталисане снаге 8 МVА, која је са ТС, "Перлез", повезана 35 кV далеководом.
Напајање насеља вршиће се са 20 кV напонског нивоа, преко дистрибутивних трафостаница и 20 кV
преносне мреже.
Постојећа трафостаница "Тител", 35/10 кV, задржаће се као 20 кV разводно постројење. Надземни вод
прећи ће на 20 кV напонски ниво, а поред њега изградиће се још два надземна вода од ТС "Перлез". Од
последњег стуба при преласку надземног вода преко реке Тисе мрежа ће бити каблирана до разводног
постројења, у зони становања.
Напајање насеља врши ће се у потпуности са 20 кV напонског нивоа, 10 кV мрежа ће бити реконструисана
20 кV. 20 кV мрежа треба да буде петљаста, како би се у случају испада једног дела мреже обезбедило
сигурно напајање из другог правца.
Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено решеткастим стубовима. У
деловима насеља где је планирано вишепородично становање, радне зоне, централни садржаји, спортскорекреативне и парковске површине, мрежа ће се у потпуности каблирати.
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Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном монтажне бетонске и
стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа "кула" потребно је заменити новим. Највећи број
трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.
Општина Тител има повремено проблема са електричном енергијом, јер се често дешавају прекиди у
испоруци електричне енергије, услед застарелости и малог капацитета трафо станице Перлез. Могућа
решења овог проблема су повећање капацитета и модернизација трафо станице Перлез, спајање
дистрибутивне мреже у Вилову са мрежом у Локу, чиме би се остварило „прстенасто напајање“
електричном енергијом. Овако би се обезбедила стабилност и сигурност у испоруци електричне енергије за
општину Тител.
Комплекс трафостанице ће се задржати на постојећој локацији, у блоку број 37 у постојећим просторним
оквирима.
У деловима насеља где су планиране радне зоне и где постоји ваздушна средњенапонска и нисконапонска
мрежа која прелази преко тих површина, мрежу је потребно каблирати.
Око постојећих средњенапонских водова потребно је обезбедити заштитни коридор у којем неће бити
дозвољена градња било којих објеката.
Тачан број и локације трафостаница 20/0,4 кV, на простору где су планиране радне зоне и блокови за
становање, биће одређени плановима нижег реда, који буду прописани за те просторе.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, а у
деловима насеља где је електроенергетска мрежа ваздушна, светиљке за јавно осветљење ће се постављати
по стубовима електроенергетске мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба
реконструисати, а у делу насеља са централним садржајем, поставити расветна тела на украсне канделабре.
2.4.2. Гасоводна инфраструктура
Генералним планом насеља Тител предвиђа се обезбеђење природног гаса за производњу топлотне енергије
и у технолошком процесу производње као еколошки најчистијег и најекономичнијег фосилног горива.
Урађена је дистрибутивна гасна мрежа, као и доводници ( дистрибутивна гасна мрежа и кућни гасни
прикључци до потрошача) те је потребно урадити гасну и мерно-регулациону станицу.
За ове уређаје: ГМРС (главна мерно-регулациона станица) за насеље Тител, као и МРС-а (гасно мерно
регулацуиона станица) нови садржај су планирани уз западну границу грађевинског реона, у блоку 64.
Грејање породичних објеката ће се вршити директним прикључењем на гасну мрежу.
Снабдевање радних комплекса гасом извршиће се прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу уколико је
иста у могућности да својим капацитетом задовољи потребе корисника. За веће потрошаче се мора
обезбедити посебан развод, којим би се допремале потребне количине гаса. Посебан развод се везује на оне
делове гасоводног система који су у могућности да обезбеде потребну количину гаса.
Предности природног гаса у односу на чврста и течна горива су:
- при сагоревању не оставља чврст отпад - пепео,
- врло добро се меша са ваздухом,
- сагорева уз мале количине кисеоника,
- постиже боље искоришћење топлоте него код чврстих и течних горива,
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- развијена топлота приликом сагоревања преноси се на мањи волумен димних гасова, а мање количине
димних гасова односе и мање топлоте у димњак,
- гасна ложишта су једноставна и заузимају мало простора,
- јефтин и једноставан транспорт гаса до потрошача
- дужина гасног пламена се може регулисати по жељи, односно лагана регулација температуре,
- манипулација са гасовитим горивом је лака,
- за послуживање гасног ложишта је потребно мање особља него за ложишта са чврстим горивом,
- гас се користи у примарном облику без трансформације (свака трансформација захтева инвестициона
улагања и проузрокује знатне губитке енергије).
Предности у односу на друге енергенте и друге енергетске системе гас има због најмањих инвстиционих
улагања у производне, транспортне и дистрибутивне системе по јединици коришћења енергије или снаге.
Гас омогућава изградњу појединачних и етажних грејања. У оба случаја може се бирати ниво грејања по
жељи, или својим финансијским могућностима и времену боравка у просторијама, чиме су остварене
додатне уштеде енергије.
2.4.3. Обновљиви извори енергије
Под основним обновљивим изворима енергије подразумевају се биомаса, ветар, сунце, водени токови и
геотермални извори, а којима Република Србија изузетно обилује.
Обновљива енергија попут биомасе, ветра, соларне и геотермалне енергије и мини хидроелектрана добија
све већу пажњу од стране државних институција, потенцијалних инвеститора и потрошача. Европска унија
је током 2007. дефинисала комбиновани циљ за државе чланице који подразумева да до 2020. године, 20%
укупне потрошње енергије мора потицати из обновљивих извора. Према дефиницији коју је предложила
Међународна агенција за енергију 2000. године, обновљиви извори енергије су они извори чија се енергија
експлоатише истом брзином којом се и обнавља, а основна подела је на:
 класичне: сагорљиви, обновљиви и отпаци (чврста биомаса, дрвени угаљ, пољопривредни и
животињски отпаци, комунални и индустријски отпаци, биогас) и хидроелектране
 нове обновљиве изворе: мале хидроелектране, геотермална енергија, сунчева енергија, ветар,
енергија мора (таласи, плима и осека, термални градијент)
 Национална стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени Гласник
Републике Србије" број 44/05) наглашава као приоритет штедњу и рационално коришћење енергије
и дефинише правце развоја и искоришћења неконвенционалних извора енергије.
Градоначелник општине Тител је 2012. године потписао Споразум градоначелника (Covenant of Mayors),
који представља европску иницијативу која насеља и градове укључује у борбу против климатских
промена, а циљ потписивања је смањење штетних гасова за 20% до 2020 год., унапређење енергетске
ефикасности и повећање коришћења енергије из обновљивих извора. Општина Тител је једна од првих у
Србији која је потписала овај споразум. Узимајући у обзир чињеницу да је општина Тител пољопривредна
средина, постоје велики потенцијали искоришћења отпада из примарне пољопривредне производње који
неповратно пропада. Производња „зелене“ топлотне и електричне енергије, биоплина, као и еколошког
ђубрива, веома су значајни не само као обновљиви извори енергије, већ и за саму заштиту животне средине.
Поред енергије која се потенцијално може добити из отпадака примарне пољопривредне производње,
општину Тител карактеришу и изразити капацитети енергије ветра. Факултет техничких наука из Новог
Сада је 2008. године израдио Студију „Атлас ветрова на територији АП Војводине“, а на основу анализе
потенцијала, општина Тител је добила заслужено место у овом документу. У току 2007. године, Агенија за
енергетску ефикасност је у општини Тител, у близини Шајкаша и Ђурђева, поставила мерни стуб висине 50
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м за мерење потенцијала ветра. Поред општине Тител, прве мерне стубове добили су и Велико Градиште и
Неготин, а прва локација за изградњу фарме ветрењача на основу студије оправданости, требала се знати
још 2008. године, а политичка ситуација и бирократске процедуре у великој мери коче почетак радова.
И поред великих капацитета за развој обновљивих извора енергије, општина Тител до сада није направила
значајнији корак, а разлози су осим недостатка финансијских средстава, и недовољна количина знања и
информисаности.

2.5. КАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНИХ
СИСТЕМА
Телекомуникациона, РТВ и КДС инфраструктура
У Тителу је потребна 1 поштанска јединица са укупно 4 шалтерске службе, за квалитетно одвијање
поштанског саобраћаја.
Са овим поштанским капацитетом достићи ће се следећа доступност:
- 5700 становника на једну поштанску јединицу,
- 1425 становника на једну шалтерску службу.
У насељу треба поставити 6 поштанских ковчежића, чиме ће се достићи доступност од 950 становника на
један поштански ковчежић.
За свако домаћинство потребно је обезбедити по један телефонски прикључак и довољно резерве за
службене кориснике. Према демографском плану за 2023.годину у Тителу ће живети 5700 становника, а
број домаћинстава ће бити 2030. Према демографском плану треба планирати капацитет телефонске
централе од 2500 телефонских прикључака, при чему ће 470 прикључака подмиривати потребе службених
корисника. На тај начин достићи ће се густина од 43,8 прикључака на 100 становника.
Телефонска централа је дигитална аутоматска телефонска централа у рангу чворне централе, а оптичким
каблом је повезана са главном централом у Новом Саду. Спојни путеви ка крајњим централама оствариваће
се подземном кабловском мрежом, тј оптичким кабловима.
Месна ТТ мрежа је у потпуности каблирана. Каблови су положени у зеленим појасевима дуж
саобраћајница и пешачких стаза. Где су то потребе налагале, месна ТТ мрежа полагана је обострано дуж
улица. У склопу новопланираних стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изграђене су нове
трасе кабловске ТТ канализације за повезивање на постојећу ТТ мрежу.
Обезбеђен је
потребан број телефонских линија и изведене су резерве до места прикључења
новопланираних јавних телефонских говорница.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, омогућен је рад овог система
телекомуникација на целом планском подручју. Тачан положај базних станица је дефинисан у зависности
од конкретних услова које захтева систем мобилне телефоније који је у примени. Садашњи систем
реализован је преко базних станица антенског система постављених на локацијама на Тителском брегу,
"Викенд насеље" и "Калварија".
За квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, изграђен је кабловски дистрибутивни систем
(КДС).Мрежу кабловског дистрибутивног система изграђена је подземно, где је то било могуће непосредно
поред трасе ТТ мреже или у истим трасама по обостраном споразуму власника истих. Истовремено,
планирано је, док се не стекну услови за изградњу подземне мреже КДС путем оптичког кабла, да се може
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изградити привремена ваздушна мрежа, по постојећим електроенергетским нисконапонским водовима, тт
водовима и постављањем на носаче на кровове објеката уз сагласност власника истих.
Антенски систем за пријем и дистрибуцију сигнала поставити на неки од већ постојећих антенских стубова
у насељу, а за главну станицу обезбедити засебну просторију, или постављањем у монтажни објекат.
Кабловски дистрибутивни систем обухвата развођење сигнала од главне станице до прикључних кутија.
Мрежа је типа звезде, тј. разводи се од главне станице, грана дуж насеља, преко примарног развода (веза
између разводних ормана), секундарног развода (водови који се полажу вертикално дуж вишеспратница и
каблови који повезују разводне ормане и појединачне индивидуалне објекте) и терцијални развод
(развођење у локалима, становима и индивидуалним објектима).
2.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.6.1. Koмунaлнe пoвршине и инфраструктура
За обављање комуналних делатности у насељу Тител обезбеђене су следеће површине:
Насељско гробље
Насељско гробље задржаће се на постојећој локацији у блоку број 70 с тим да је планирано његово
проширење на околни слободан простор. У планском периоду треба извршити прописно уређење и
опремање комплекса гробља свим потребним садржајима укључујући и одговарајуће озелењавање.
Зелена пијаца
Овај важан комунални објект задржаће се на постојећој локацији у блоку број 32, с тим што се планира
његово проширење и опремање свим потребним објектима и садржајима. У свему томе важно је обезбедити
директан приступ зеленој пијаци из улице Армина Лајнингена, као и потребан број паркинг места за
путничка и теретна возила.
Вашариште
Овај комунални објект ће бити лоциран у блоку број 55, на слободном неизграђеном земљишту, добро
саобраћајно повезан са обилазницом регионалног пута Нови Сад - Зрењанин. Овај комунални објект треба
да буде одговарајуће комунално опремљен и уређен, са потребним бројем паркинг места за путничка и
теретна возила.
Сточна пијаца
Овај комунални објект планиран је на делу блока број 71, на јужном ободу насеља, на терену које сада
служи као депонија смећа, а који треба да буде саниран и рекултивисан за потребе сточне пијаце и
заштитног зеленила.
Сметлиште, биодепонија, сточно гробље и кафилерија
Новопланирано сметлиште - депонија, лоцирана је у атару западно од насеља Тител а јужно од државног
пута број 129, на земљишту укупне површине око 5,66 ха. Ова санитарна депонија треба да послужи за
одлагање комуналног и нетоксичног индустријског отпада не само из насеља Тител, већ и из насеља Лок.
У склопу комплекса новопланираног сметлишта-депоније треба формирати биодепонију - за одлагање
чистог биоотпада из насеља, који је погодан за рециклажу, односно производњу компоста, а такође и
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сточно гробље и кафилерију. И ови садржаји треба да буду димензионисани за задовољавање потреба
насеља Тител и Лок.
Планирана је регионална депонија за Зрењанин, Сечањ и Тител и треба приступити овом пројекту.
Постојеће сточно гробље у атару југозападно од насеља мора се санирати и рекултивисати пошумљавањем.
Третман отпада животињског порекла
Одлагање сточних лешева треба вршити у складу са Стратегијом управљања отпадом, односно Законом о
ветеринарству. У погледу решавања проблематике третмана отпада животињског порекла, Закон о
ветеринарству прописује систем који обухвата обавезе локалне самоуправе као и сваког ко својом
делатности ствара отпад животињског порекла.
2.6.2. Управљање отпадом
Што се тиче комуналне инфраструктуре и управљања отпадом ова тема је детаљно обрађена у документу
под називом "Локални план управљања отпадом за општину Тител", који је израдио Факултет техничких
наука (ФТН) Универзитета у Новом Саду, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду 2011. године.
Надлежни орган у општини Тител за управљање отпадом је Одељење за привреду, заштиту животне
средине и стамбено-комунална питања. Послови прикупљања и транспорта отпада, као и други послови на
одржавању чистоће дефинисани одлуком Скупштине општине Тител, поверени су ЈКП „Комуналац“ –
Тител за насеља Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, као и за насеље Книћанин које припада Зрењанинској
општини, односно ДОО „Извор“ – Шајкаш за насеља Шајкаш и Мошорин. Оба предузећа немају
оперативну дозволу за сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпада, као што и комунална депонија
нема употребну дозволу.
У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Тител је сагласна да је потребно да буде део региона
управљања отпадом општина окупљених око града Зрењанина. Такође, до успостављања региона и
изградње регионалне депоније, према стратегији развоја општине и просторном плану планира се
коришћење постојеће главне депоније.
Послови прикупљања и транспорта отпада, као и други послови на одржавању чистоће дефинисани
одлуком Скупштине општине Тител, Поверени су ЈКП „Комуналац“ – Тител за насеља Тител, Лок, Вилово,
Гардиновци, као и за насеље Книћанин које припада Зрењанинској општини, односно ДОО „Извор“ –
Шајкаш за насеља Шајкаш и Мошорин.
ЈКП „Комуналац“ – Тител
ЈКП „Комуналац“ из Титела послује као јавно комунално предузеће од 16.10.1975. године. Одлуком
општинских органа делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање, дистрибуција воде и комуналне
услуге које подразумевају сакупљање отпада продукованог на територији 4 насеља у оквиру општине
Тител, као и одржавање депоније.
Број домаћинстава којима се пружају услуге одношења отпада (број корисника услуга) на територији 4
насеља у општини Тител је 3.379, чиме степен покривености за та насеља износи 100%, односно 61.6%
посматрајући целу општину. Обухваћена домаћинства у општини Тител се налазе у оквиру 4 насељена
места и то: Тител (2.047), Лок (471), Вилово (351), Гардиновци (510), при чему треба нагласити да се отпад
сакупља и из 635 домаћинстава из места Книћанин, које припада општини Зрењанин. Процењена просечна
дневна количина комуналног отпада у растреситом стању на обухваћеној територији износи око 46 м3,
укључујући и одређену количину инертног и неопасног индустријског комуналног отпада. Према подацима
добијеним од стране јавног комуналног предузећа општине Тител, дневно се генерише и око 50 кг
медицинског, као и 1 тона кланичног отпада.
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ЈКП „Комуналац“ отпад одлаже на градској депонији која је удаљена 5 км од Титела. На депонији не
постиоји нити један вид механизације. Међутим поред градске депоније постоји и велики број дивљих
сметлишта. Такорећи свако село има бар једну дивљу депонију.
ДОО „Извор“ Шајкаш
ДОО „Извор“ из Шајкаша послује као друштво са ограниченом одговорношћу, коме је одлуком
општинских органа поверена делатност комуналних услуга које подразумевају сакупљање отпада
продукованог на територији насеља Шајкаш и Мошорин у оквиру тителске општине.
Број домаћинстава којима се пружају услуге одношења отпада (број корисника услуга) на територији
поменута два насеља у општини Тител је 2.106, чиме степен покривености за та насеља износи 100%,
односно 38.4% посматрајући целу општину.
Обухваћена домаћинства у општини Тител се налазе у оквиру 2 насељена места и то: Шајкаш (1.286) и
Мошорин (820). Процењена просечна дневна количина комуналног отпада на обухваћеној територији
износи око 14 тона, укључујући и одређену количину инертног и неопасног индустријског комуналног
отпада. Треба напоменути да поменути подаци о количини и саставу отпада нису сасвим прецизни, као и да
се на основу њих не може омогућити оптимални менаџмент комуналним отпадом. На депонији такође не
постоји нити један вид механизације.
На целој територији општине Тител не постоји развијено тржисте секундарних сировина. Нема економских
и других подстицајних механизама за коришћење материјала из отпада. Нема раздвајања отпада на месту
његовог настајања од стране ЈКП „Комуналац“ нити од стране ДОО „Извор“. Не постоје ни фирме са
којима се сарађује по питању откупа секундарних сировина. Не постоји установљен и развијен систем
обуке и јачања јавне свести за решавање проблема отпада.
ЈКП „Комуналац“ из Титела пружа услуге одношења отпада на територији 4 насеља у општини Тител, са
степеном покривености за та насеља од 100%, односно 61.6% посматрајући целу општину. Обухваћена
домаћинства су: Тител (2.047), Лок (471), Вилово (351), Гардиновци (510), при чему треба нагласити да се
отпад сакупља и из 635 домаћинстава из места Книћанин, које припада општини Зрењанин.
ДОО „Извор“ из Шајкаша пружа услуге одношења отпада на територији два насеља у општини Тител,
односно 38.4% посматрајући целу општину. Обухваћена домаћинства у општини Тител се налазе у оквиру
2 насељена места и то: Шајкаш (1.286) и Мошорин (820).
На територији општине Тител трентно не постоје организоване активности примарне сепарације појединих
врста отпада, већ се сав отпад без сепарације сакупља и транспортује на депонију.
Општина Тител је општина са релативно малим бројем становника у којој се продукује мала количина
отпада услед чега се у претходном периоду нису разматрале могућности било каквог третирања отпада. У
сеоским срединама постоји третман органског дела отпада у облику компостирања на нивоу појединих
домаћинстава. Сав отпад, осим опасног и индустријског отпада, који се сакупи на територији општине
Тител транспортује се и одлаже на главној депонији у Тителу, као и на депонијама у Шајкашу и Мошорину.
Главна депонија у општини Тител се налази на заравни поред пута који повезује Тител и Лок, јужно од
главног насеља у општини на удаљености од 130м од последњих кућа у насељу и 1,94 км западно од реке
Тисе. Депонија је неправилног облика и зазузима површину од 2,62 ха. Процењена просечна висина отпада
на локацији износи 0,4 м, на основу чега је израчунато да се на депонији налази приближно 10480 м3
отпада. Око депоније је делимично постављена заштитна ограда која, до одређеног степена, спречава да
ветар и локалне животиње луталице разносе отпад. На локацији не постоји контрола одлагања отпада, па се
на депонији, поред комуналног, одлажу и друге врсте отпада. На депонији је, приликом обиласка, затечен
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мањи број лица која врше сакупљање секундарних сировина. Отпад се на депонији не прекрива инертним
материјалом па животиње и ваздушне струје разносе отпад по околном земљишту готово неометано.
За главну депонију у општини Тител неопходно је урадити план санације и затварања дела депоније, како
би се смањили негативни утицаји на животну средину. Препоручује се да се пројекат санације и затварања
депоније уради на такав начин да се обезбеди додатан простор за одлагање отпада у наредном периоду. Тај
простор је неопходан, јер није реално да ће се пронаћи неко повољније решење до изградње и почетка рада
регионалне депоније у Зрењанину или у Новом Саду. Приликом санације потребно је искористити прилику
и предвиђени простор за одлагање отпада у наредном периоду претходно уредити како би се спречило
значајно загађење животне средине. Поред главне депоније на територији општине налази се већи број
дивљих депонија које су лоциране на територији целе општине. Велики број дивљих депонија последица је
мањег степена покривености услугама сакупљања отпада у претходном периоду али у већој мери људског
немара и слабог рада инспекцијских служби.

Табела Депоније на територији општине Тител1
Нaзив
нaсeљeнoг
мeстa
Гaрдинoвци
Лок
Moшoрин
Шaкaш
Тител
Виловo

Oзнaкa
дeпoниje

Пoвршинa
(хa)

ti-ga1
ti-lo1
ti-mo1
ti-sa1
ti-ti1
ti-vi1

1,35
0,48
0,99
0,72
2,62
0,34

Дубинa
oтпaдa
(м)
0,3
0,5
0,2
0,2
0,4
0,5

Зaпрeминa
oтпaдa (м3)
4050
2400
1980
1440
10480
1700

Уклањање дивљих депонија се не врши због недостатка финансијских средстава и чињенице да ће се на
истим местим наставити са одлагањем отпада у наредном периоду. Иако је највећи део територије општине
покривен услугама сакупљања, појединци често користе дивље депоније за одлагање кабастог,
грађевинског и других врста отпада.

Опис могућих стратешких активности за управљање отпадом на територији општине Тител:
1. Превенција настајања отпада
2. Повећање степена покривености услугама сакупљања отпада
3. Примарна селекција отпада
4. Управљање посебним токовима отпада који су опасни за животну средину
5. Управљање медицински отпадом
6. Управљање отпадом животињског порекла
7. Санација постојећих депонија

1

Локални план управљања отпадом за општину Тител, ФТН Нови Сад, Универзитета у Новом Саду, Департман за
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Нови Сад 2011.
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2.7. ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У односу на преглед стања основне инфраструктуре и комуналних делатности,у насељеним местима
општине Тител, подаци су дати у наредној табели.
Насеље/Инфрастр.
Канализација
Водовод

Гасоводна мрежа
Електрична
Даљинско грејање
Гробља
Пешачке стазе
Бициклистичке
стазе

Тител
60%

Лок
/

Вилово
/

Гардиновци
/

Шајкаш
Идејни

Мошорин
/

Да

Да

Употребна
дозвола

Да

Да

Да

завршeни
радови

завршни
радови

завршни
радови

завршни
радови

Дa

завршни
радови

Да
Нe
Да

Да
Нe
Да

Да
Нe
Да

Да
Да
Да
Нe
Нe
Нe
Да
Да
Да
Пешачке стазе у скоро свим местима су уз куће

Бициклистичке стазе не постоје ни у једном насељеном месту

Државни путеви IIA реда број 129 и 114
Регионална железничка пруга
Саобраћај
Локалне друмске саобраћајнице захтевају реконструкцију, постоји потреба за
додатном саобраћајном сигнализацијом, и изградњом додатних локалних путева
Дигитализоване телефонске централе са АДСЛ уређајима
Телекомуникације Покривеност општине ГСМ мрежом је 100%
Насеље Тител има и кабловску телевизију
Табела1: Анализа стања основне инфраструктуре по насељеним местима

2.8. УРБАНИЗАМ И УРБАНИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Уредна и ажурна планска и урбанистичка документација су предуслов за развој инфраструктуре, привреде
и укупног друштвеног развоја.
Основни елементи за сагледавање и стратешко планирање ове делатности су:
- Анализа потребе за израду недостајуће Урбанистичко-планске и пројектне документације
- Опис стања и проблема урбанизма у општини
- Недостаци у досадашњој планској документацији, потребне измене да би се стање поправило
- Потреба вршења премера и потреба увођења ГИС система су решења за савремено функционисање
општинске управе, повећање функционалности, убрзавање издавања грађевинских докумената и решавања
проблема урбанизма
Тренутна ситуација планске и урбанистичке документације:
- У току је поступак за израду новог Просторног плана и Плана Генералне регулације насеља Тител
- Пројекат канализације у Тителу: урађен је Идејни пројекат, урађен је Главни пројекат, у току су измене
појединих делова тог пројекта, због локалитета пречистача у индустријској зони
- Потребна су планска документа за : израду обилазница у Тителу, Шајкашу и Вилову, као и проширења
улица у Шајкашу, као и завршетак појединих улица које сада имају само подлогу од туцаника
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- Потребна су планска документа за реконструкцију улица и саобраћајну сигнализацију
- Потребна су планска документа за радне зоне(ПДР), с тим што је поступак лакши за Тител, док Шајкаш
засада има само могућност.
- Потребна су планска документа за развој водних капацитета на Тиси
- Потребна су планска документа за атмосферску канализацију, Мошорину, Вилову и Тителу
- Пројекат канализације у Шајкашу: Урађен је Идејни пројекат и генерални пројекат, радиће се Главни
пројекат
- Нема пројекта за канализацију у осталим насељима општине
Увођење "E" управе
Перспектива у овој области је увођење "е" управе, као и изградња информационе инфраструктуре, у свим
општинама, према стратешким документима ЕУ, Републике Србије, АП Војводине, које потенцирају и
финансирају израду пројектне документације и реализацију пројеката.
Телекомуникациона и ИТ (информационо технолошка инфраструктура) има један од основних циљева,
увођење електронске управе - изградња информационе инфраструктуре, која подразумева повезивања
јавног сектора путем:
- успостављања ГИС-а савременим методама аквизиције просторних података
- ММС (мобил мапинг систем)
- увођење савремених информационих технологија (Claudi compjuting)

2.9. СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ












Повољан географски положај општине
Непосредан излазак општине на ауто – пута
Е 75
Два државни пут IIА реда, број 129 и 114 на
територији општине
Регионална пруга Нови Сад-Тител-Орловат,
на територији општине
Стратешка и планска документа вишег реда
која омогућавају развој водних капацитета
на реци Тиси
Пројекат новог комуналног предузеће
(д.о.о.) у склопу пројекта регионалне
депоније које би функционисало као
заједничко са још три општине: Житиште,
Сечањ, Ковачица и град Зрењанин
Покривеност општине комуналном
инфраструктуром:100 % водовод, 30%
канализација
Гасификација насеља - у свим насељима су
изведени радови на гасификацији
Развијена локална путна мрежа (75 км
асфалтираних улица, 25 км асфалтираних
општинских путева )
Мотивисаност скупштине за израду
урбанистичке, планске и пројектно-техничке

СЛАБОСТИ













Делимично лоша инфраструктура у целој
општини
Снабдевање електричном енергијом насеља
и индустријских зона (застарелост и
преоптерећеност мреже). Ради се трафо
станица за радну зону, генерално је лоше
стање
Уска грла у саобраћају
Незавршен процес премера грађевинског
земљишта и комасације
Застарела и неискоришћена железничка
инфраструктура
Неадекватно управљање комуналним
отпадом
Недостатак детаљних урбанистичких
планова на територији целе општине
Неодговарајући генерални урбанистички
планови осталих насељених места
Нејасна организованост у домену
урбанистичког планирања на нивоу
општине
Недостатак пројектно техничке
документације за реализацију кључних
пројеката
Недостатак пројектно техничке
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документације
Урађена канализација насеља Тител :60%
покривености, у току измене Главног
пројекта за довршетак канализационе мреже
Планирана израда пројектне документације
канализационог система за МЗ које нису
покривене канализационом мрежом
Бунара нема у свим насељеним местима.
Лок и Гардиновци користе воду из бунара
који се налази у Тителу. Мошорин има свој
бунар. Шајкаш и Вилово користе бунаре
који се налазе у КО Мошорин.
Донета одлука о изради новог Просторног
плана општине Тител са одредбама закона о
планирању и изградњи-поступак у току
Донета одлука о изради новог плана
генералне регулације за насељено место
Тител-поступак у току
ГУП који остају на снази до реализације
нових
Дефинисане радне зоне у насељеним
местима : Мошорин, Шајкаш, Вилово, Лок и
Тител.
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документације за инфраструктуру –
индустријске зоне, насеља итд.
Нерешени имовински односи над
земљиштем одређене намене
Недовољни капацитети изворишта и
квалитет воде за пиће није задовољавајућ
Непостојање пречистача пијаће воде на
нивоу општине и нема фабрике воде
Непостојање пречистача индустријских
отпадних вода
Експлоатациони век водоводног система на
измаку у Тителу
Не постоји Генерални пројекат одвођења
отпадних вода из насељених
места.Пречистач у Шајкашу треба да
прикупља воду из Мошорина и Вилова,
када се уради канализациона мрежа и тада
би се проширио капацитет пречистача.
Пречистач отпадних вода није у функцији
Незавршеност канализационих система у
свим насељеним местима
Запуштени и лоше изграђени канали за
атмосферске воде
Застарелост геодетских планова
Неадекватна атмосферска канализација
Водопривредни објекти запуштени и нису у
пуној функцији
Нејасан и недефинисан статус одржавања
мелиорационих канала на релацији
општина – водопривреда
Легализација софтвера општинске управе
Пијачни простор (реконструкција)
Застарелост противпожарне механизације и
технике
Интернет и кабловска телевизија не постоји
у свим насељима
Неискоришћеност обновљивих извора
енергије
Неискоришћен потенцијал водног
транспорта на реци Тиси
Сеоска насеља депонују отпад на наслеђене
неодговарајуће просторе
Немају све месне заједнице капеле на
гробљима
Потребне реформе и реструктуирање
комуналних предузећа
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ПРЕТЊЕ

АП Војводина као иницијатор привредног
развоја (РПП АП Војводине, Програм
развоја 2014-2020, део за Тител)
Имплементација Закона о регионалном
развоју Републике Србије
Комуникација и односи са министарствима
РС и секретаријатима Владе АПВ
Процес придруживања ЕУ-пројекти ЕУ за
регион
Процес усвајања Дунавске стратегијепројекти за регфион
Имплементација регионалног просторног
план АП Војводине зља територију општине
Тител









Утицај политике за успоравање развоја
региона и општине
Одлив образованог кадра
Застарелост поједине законске регулативе
Спорост државе у решавању суштинских
привредних проблема региона
Постојање бирократија на вишем нивоу
(дозволе, сагласности)
Неприлагођеност постојећих закона
конкретним ситуацијама на локалном
ниовоу
Нерешене надлежности по питању
одржавања путне мреже

2.10. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
ПРИОРИТЕТ
1. Привредна
инфраструктура - сектор
железнички саобраћај

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

1.1. Израда пројектно-техничке 1.1.1.
Израђена
пројектнодокументације за реконструкцију техничка
документација
за
пруге Нови Сад-Тител-Орловат
ревитализацију пруга
1.2. Израда пројектне -техничке 1.2.1.
Израђена
пројектнодокументације
за
индустријске техничка
документација
за
колосеке
индустријске колосеке

2. Привредна
инфраструктура - сектор
друмског саобраћаја

2.1. Пројектовање, изградња и 2.1.1. Пројектована, изграђена и
реконструкција
друмске реконструисана
друмска
инфраструктуре
на
територији инфраструктура у општини
општине Тител

3. Привредна
инфраструктура - сектор
водног саобраћаја

3.1. Израда планске и пројектнотехничке документације за развој
водног теретног саобраћаја у
општини
3.2. Израда планске и пројектнотехничке документације за развој
наутичког туризма у општини Тител

4. Привредна
инфраструктура индустријске зоне

4.1. Израда планске и пројектнотехничке документације за развој
логистичких
центара
са
интермодалним терминалима у
општини
4.2.
Пројектовање,
развој
и 4.2.1. Пројектоване, изграђене и
инфраструктурно
опремање опремљене индустријске зоне
индустријских зона у општини

3.1.1.
Израђена
планска
и
пројектно-техничка документација
за
развој
водног
теретног
саобраћаја у општини
3.2.1.
Израђена
планска
и
пројектно-техничка документација
за развој наутичког туризма у
општини Тител
4.1.1.
Израђена
планска
и
пројектно-техничка документација
за развој логистичких центара са
интермодалним терминалима
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ПРИОРИТЕТ
5. Комунална
инфраструктура - сектор
водопривреде водоснабдевање

6. Комунална
инфраструктура - сектор
водопривреде канализација

7. Комунална
инфраструткура - сектор
управљања отпадом
8. Привредна
инфраструктура енергетска инфраструктура

9. Привредна
инфраструктура - сектор
телекомуникација

10. Урбанизам - просторно
планирање
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

5.1. Пројектовање, изградња и 5.1.1. Пројектована, изграђена и
реконструкција водоводне мреже
реконструисана водоводна мрежа
у општини
5.2. Пројектовање, изградња и 5.2.1. Пројектована, изграђена и
реконструкција каналске мреже за реконструисана каналска мрежа за
мелиоризацију
мелиорацију у општини
5.3. Пројектовање, изградња и
реконструкција фабрика воде у
општини

5.3.1. Пројектоване, изграђене и
реконструисане фабрике воде у
општини

6.1. Пројектовање, изградња и
реконструкција фекалне
канализационе мреже у насељеним
местима
6.2. Пројектовање, изградња и
реконструкција атмосферским
канализационе мреже у насељеним
местима
7.1. Пројектовање, санација,
изградња, опремање, затварање и
рекултивација депонија

6.1.1. Пројектована, изграђена и
реконструисана фекална
канализациона мрежа у насељеним
местима
6.2.1. Пројектована, изграђена и
реконструисана атмосферска
канализациона мрежа у насељеним
местима
7.1.1. Пројектоване, саниране,
изграђене, опремљене, затворене и
рекултивисане депоније

8.1. Израда пројектне документације
за развој енергетске инфраструктуре

8.1.1. Израђена пројектна
документација за развој енергетске
инфраструктуре

8.2. Изградња и реконструкција
енергетске инфраструктуре

8.2.1. Израђена и реконструисана
енергетска инфраструктура

8.3. Развој алтернативних извора
енергије

8.3.1. Развијени алтернативни
извори енергије

8.4. Обезбеђење енергетске
ефикасности изградње

8.4.1. Обезбеђена енергетска
ефикасност изградње

9.1. Развој информационотехнолошке инфраструктуре

9.1.1. Развијена информационотехнолошка инфраструктура

9.2. Дигитализација радиодифузије
на подручју општине

9.2.1. Дигитализована
радиодифузија на подручју
општине

10.1. Развој географског
информационог система

10.1.1. Развијени географски
информациони систем

10.2. Унапређење планскоурбанистичке документације

10.2.1. Израђена планскоурбанистичка документација

страна 716.

број: 15

Службени лист општине Тител

30. новембар 2016. год.

3. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Привреда у Општини Тител има велики потенцијал за развој. Општина захваљујући свом добром
географски положај у односу на Нови Сад и Београд, треба да креира локалну политику развоја која је
усмерена на премештање компанија из ових центара који се баве аграрним бизнисом, производњом хране и
оним областима привреде који по правилу могу да се ставе у функцију даљег развоја туризма као једне од
примарних привредних грана.
Стратешко опредељење Општине Тител јесте да развија предузетништво и конкурентност,
засновано на приватној предузетничкој иницијативи, знању и иновативности, у циљу оснаживања локалних
микро, малих, средњих привредних друштава и предузетника у довољној мери да спремно одговоре на
притисак конкуренције на заједничком тржишту ЕУ и допринесу побољшању животног стандарда грађана
општине.
Стратегијом се наставља политика пуног уважавања и примене свих докумената који утврђују
политику Европске уније у области предузетништва и конкурентности, пре свега Стратегије Европа 2020 и
Акта о малим предузећима. Мере за спровођење приоритета из ових докумената, саставни су део акционих
планова за реализацију ове стратегије и у случајевима када нису изричито обухваћени њеним садржајем.
Уважавајући значај малих и средњих предузећа, развој предузетништва и иновативности у
пословању, Општина Тител ће у периоду 2016 – 2020.година у континуитету спроводити локалну политику
развоја сектора МСПП у складу са усвојеним периоритетима и стратегијама Европске уније. Овај приступ
израде локалних јавних политика у области привреде, треба да одговори на изазове локалне привреде која ће
кроз доступне програме Европске уније креирати пројекте од значаја за укупан развој сектора на нивоу
општине. Како би помогла локалним предузетницима и привреди да успеју у том задатку општина ће
креирати локалну политику подршке развоју малих и средњих предузећа на основу следећих принципа:
1. Принцип: Ствараће пословно окружење у којем предузетници и породичне фирме могу да се развијају, а
предузетништво може да се награђује. Општина ће својим мерама подржати развој и промоцију
предузетничког духа и подстицање предузетништва код жена и младих, као и социјалног предузетништва;
2. Принцип: Континуирано ће унапређивати локално пословно окружење у складу са својим
надлежностима. Општина ће настојати да обавезно укључи представнике привреде у процес доношења
прописа и јавних политика, и настојаће да повећа предвидљивости промена услова пословања. Образоваће
Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност;
3.Принцип: Учиниће да општинска управа излази у сусрет потребама малих и средњих предузећа, кроз
успостављање једношалтерског система за пружање што већег броја услуга;
4.Принцип: Прилагодиће средства локалног буџета потребама малих и средњих предузећа, тако што ће са
осталим институцијалним партнерима подизати свести код предузетника и свих других заинтересованих
страна о расположивости и карактеристикама финансијских инструмената. Побољшаће услова за учешће
МСПП у јавним набавкама које расписује општина.
5.Принцип: Помоћи ће малим и средњим предузећима да имају више користи од могућности које пружа
јединствено тржиште Европске уније и Русије, тако што ће са другим институцијалним партнерима радити
на креирању мера и подстицаја за унапређење приступа новим тржиштима.
6.Принцип: Подстицаће стручно усавршавање и све облике иновација са институцијалним партнерима кроз
даљи развој обука за потенцијалне и постојеће предузетнике.
7.Принцип: Омогућиће малим и средњим предузећима да искористе наступајуће промене у области заштити
животне средине, тако што ће унапредити подршку за високоиновативна МСПП, еко-иновације, унапређење
енергетске ефикасности и ефикасног коришћења ресурса.
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8. Принцип: Подстицаће и подржавати мала и средња предузећа да искористе раст тржишта туризма на
локалном нивоу, тако што ће својим мерама подржати креирање нових ланаца вредности и повећање степена
финализације производа.
Макроекономски показатељи
Локални сектор МСПП послује у условима када целокупну привреду Републике Србије и даље
одликује успорен опоравак економске активности након вишегодишње рецесије изазване светском
економском кризом. Иако је у 2013. години успостављен тренд нижих стопа инфлације, макроекономски
амбијент и даље карактерише висок ниво спољног и јавног дуга, условљен високим буџетским дефицитом,
као и недовољан ниво инвестиција, поготово страних директних инвестиција, осцилације девизног курса и
висок ниво незапослености. Изазови даљем развоју приватног предузетничког сектора и даље постоје у
домену правног оквира и сигурности пословања, а неповољни утицај на домаћу привреду имају пад домаће
тражње и спор опоравак економија на главним српским извозним тржиштима. Локална предузећа значајно
оптерећује и проблем ликвидности, који уз висок ниво ненаплативих кредита привреде, додатно подстиче
високе каматне стопе. Посебну препреку развоју сектора МСПП представља још увек висок ниво сиве
економије.
Секторска концентрација МСПП не мења се значајно током година: доминира концентрација у
неразмењивим секторима, при чему свако треће предузеће или предузетник из МСПП послује у области
трговине на велико и мало, за којима следе услуге и прерађивачка индустрија. У структури МСПП у
прерађивачкој индустрији доминирају привредни субјекти који послују у ниско технолошким областима, са
производима мале додате вредности и диференцираности, што за последицу има њихову слабију позицију на
тржишту и ниске ценовне и добитне маргине. МСПП још увек нису довољно окренута извозу.
Законодавни и институционални оквир за развој МСПП
У претходном периоду спроведене су или започете значајне законодавне и административне
реформе у Републици Србији, које треба да обезбеде повољније услове за функционисање тржишне
економије, укључујући и развој предузетништва. Међутим, то није довело до задовољавајућих резултата и
потребно је у наредном периоду интензивирати рад на унапређењу услова пословања.
Институционална подршка сектору МСПП, која се изграђује од 2002. године, стално се унапређује,
уз јачање капацитета институција на националном нивоу и мреже Акредитованих регионалних развојних
агенција (АРРА) на регионалном нивоу. Јачање институција за подршку МСПП биће настављено и у
наредном периоду. Најважнија институција која се бави спровођењем политике развоја МСПП кроз директну
подршку предузећима је НАРР, која од 2015.године наставља да послује као Развојна агенција Србија са
мрежом АРРА. Подршку финансирању МСПП сектора пружају Фонд за развој и Агенција за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије. Важне институције у систему пружања директне подршке МСПП су
и SIEPA (РАС), у области интернационализације која ће такоће од 2015.године бити интегрисана у Развојну
агенцију Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Фонд за иновациону делатност, у
области подршке иновативним предузећима и Национална служба за запошљавање у области подршке за
самозапошљавање и ново запошљавање. Значајну подршку и све већу активност у унапређењу сектора
МСПП традиционално пружа Привредна комора Србије.
Планирани кораци у смеру имплементације стратегије
Спровођење политике развоја МСПП одликује сложеност и вишедимензионалност, која условљава
поштовање принципа поделе надлежности између одговорних институција и њихову координацију. Други
важан принцип односи се на неопходност сталног дијалога, укључивања и сарадње са представницима
локалног сектора МСПП, стручне и шире јавности.
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Из тог разлога, непосредно након усвајања ове стратегије, планира се образовање Савета за мала и
средња предузећа, предузетништво и конкурентност, као повременог радног тела, чији су чланови
представници локалне самоуправе, као и представници привреде, Регионалне развојне агенције Бачка,
невладиних организација и других заинтересованих страна. Основни задатак Савета ће бити да креира мере и
подстицаје на локалном нивоу, као и да надзире и координира спровођење Стратегије. Најзначајнији
идентификовани ризици за спровођење Стратегије су недостатак финансијских средстава и недовољна
сарадња и координација надлежних институција, организација и тела. Мера предвиђена за избегавање ризика
који се односе на сарадњу надлежних институција, организација и тела је успостављање Савета, а мера
предвиђена за избегавање, односно умањење ризика недостатка финансијских средстава је што веће
коришћење донаторских средстава.
У настојању да креира ефикасну локалну политику подршке развоју сектора малих и средњих
предузећа и предузетништва, Општина Тител ће се при креирању мера подстицаја обухватити мере које су
усмерене на:
1) Унапређење пословног окружења;
2) Унапређење приступа изворима финансирања;
3) Континуирани развој људских ресурса;
4) Јачање одрживости и конкурентости МСПП;
5) Унапређење приступа новим тржиштима и
6) Развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и
социјалног предузетништва.

3.1. СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ
Општина Тител се налази на југо-истоку Бачке, између река Дунава и Тисе. Покрива око 270 км² површине.
Источна граница општине је река Тиса, јужна граница река Дунав. Општину Тител сачињава шест насеља:
Тител, седиште општине, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин. У шест насеља живи 16.026
становника. Општина Тител граничи се са општинама Нови Сад, Зрењанин, Инђија и Жабаљ. Општина
Тител спада у ред привредно недовољно развијених општина у Војводини. Изразито је заступљена
пољопривредна производња која учествује са 65% у бруто дохотку општине и то углавном са ратарском
производњом, растућим учешћем сточарске и повртарске производње. Данас је Тител седиште општине
чије се становништво претежно бави пољопривредом, предузетништвом и трговином.
Општина и регион имају све предуслове за стабилну и профитабилну пољопривредну производњу.
Изразите су могућности за дораду и прераду пољопривредних производа. Уз значајна улагања
пољопривреда би могла постати један од најзначајнијих покретачких фактора у развоју општине.
У општинској индустрији привређује неколико мањих и средњих предузећа као што су: фабрика
пластичних маса, фабрика за производњу чамаца, фабрике за производњу пвц и дрвене столарије.
Укупна површина индустријских зона од око 300 ха налази се на неколико локација у Тителу. До ових
зона се брзо и лако долази јер су директно повезане путевима, железницом и пловним рекама, са великим
националним центрима-Београдом, Новим Садом и Зрењанином. Слободна индустријска зона на локацији
Блок 65 је величине 50 ха, чије је инфраструктурно опремање започето у погледу гаса, оптички кабел, вода
и део пута до радне зоне. Планирана улагања у њено даље инфраструктурно опремање укључеје
електрификацију радне зоне и завршетак путне инфраструктуре.
Такође, општина Тител располаже и са “браунфилд” локацијама од којих треба посебно издвојити
некадашње постројење фабрике “ФОМГ”, које се од 2014. год.налази у јавној својини општине Тител,
укупне површине 1 ха 42 а 58м2 , од тога две производне хале где је једна укупне површине 0 ха 27 а 38м2 ,
а друга 0 ха 21 а 84м2 , а остатак површине чини двориште, управна зграда и неколико мањих објеката.
У привреди општине Тител доминантно место заузима пољопривреда. Национални доходак општине, око
70%, ствара се у овој привредној грани. Поред ове у општини је заступљена индустријска производња (око
15% Националног дохотка) и услуге (око 10 % Националног дохотка) док остале привредне гране учествују
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са 5% у стварању националног дохотка. У привреди општине Тител тренутно послује 36 привредних фирми
и 381 приватних предузетника.
Број незапослених, у неколико последњих година, бележи годишњи раст +4% у просеку годишње. Раст
броја незапослених условљен је смањењем броја радних места у привредним фирмама, које су прошле кроз
процес приватизације.
Тренутна ситуација МСП на територији општине показује силазни тренд, што је добрим делом условљено
свеопштом кризом. Постојећа подршка сектору МСП углавном се базира на већ постојећој
институционалној инфраструктури у сфери јавног сектора. Утврђена државна политика подстицања
предузетништва, решавања питања смањења незапослености, сузбијања сиромаштва и подстицања
запошљавања је само је донекле донела и конкретне мере подршке сектору МСП.
У општини Тител изразито је заступљена пољопривредна производња, а у мањем обиму заступљена је
индустријска производња, трговина и занаство. Активна индустријска предузећа не раде пуним
капацитетом. Предузећа су већином у приватном власништву.
У индустријској производњи у општини Тител заступљена су нека од следећих предузећа:
 АД Млин „Будућност“ Тител – млевење и љуштење житарица;
 АД „Столарија“ – израда свих врста грађевинске столарије;
 “Мимада лине” доо - столарски материјали, материјали за грађевинарство и услуге;
 “Линон” - производња и промет ХТЗ опреме;
 “Пластал” доо - за производњу алуминијумске и пластичне грађевинске столарије;
 ДОО „Нелт“ Тител – прерада пластичних маса;
 „Полy-вербунд-премиx“ ДОО – прерада пластичних маса;
 „Слога ГР“ АД – грађевинско предузеће.
 Такође, треба истаћи пољопривредно предузеће “Ћирић Агро МЂЖ” доо, које се бави
пољопривредом, трговином и услугама. Производња обухвата ратарство, воћарство и повртарство.
Посебно је потребно издвојити савремену плантажу јабука на 120 ха.
 Предузеће које је у изградњи, и треба да почне са радом до краја 2015. године је “КелвинсПотато”за узгајање и прераду кртоластог поврћа. Такође, очекује се и изградња фабрике за прераду
млека.
Иако општина Тител не располаже значајнијим смештајним капацитетима, велики значај има хотел
Тиса. Хотел Тиса располаже смештајним капацитетима за 120 особа, структуре двокреветних и
трокреветних соба. У склопу хотела налази се конференцијска сала капацитета 130 особа, Банкетсвечана сала капацитета до 400 особа, А ла Кард ресторан капацитета 70 особа, сала за стони тенис, ТВ
салон, билијар, отворена и затворена башта. У склопу хотела налази се и спортски центар и дворана АНКЕР
која је потпуно опремљени за спортске припреме, како у зимском тако и у летњем периоду, као и за
одржавање разних спортских манифестација. Спортска дворана АНКЕР има терен за мали
фудбал, кошарку, и рукомет.
Специфичан географски положај Титела ово место чини потенцијалним средиштем наутичког туризма.
У општини Тител постоје три јавна предузећа. Најстарије јавно предузеће је Јавно комунално
предузеће “Комуналац”, поред њега постоје и Јавно предузеће “Простор”, и “Тителски брег”.
У општини Тител према последњем попису становништва из 2011. године живи 16.026 становника.
Укупан број становника општине у односу на попис становништва из 2001. године мањи је за 1.024
становника, када је у општини живело 17.050 становника. До смањења броја становника општине Тител
дошло је због одласка великог броја младих лица у веће градове тражећи посао, иако према подацима РЗС
(извор: Општине у Србији, 2006) општина Тител има негативан природни прираштај (148 рођених, 264
умрлих, природни прираштај – 116). У Табели 1. дат је приказ становништва општине Тител према месту
становања.
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Насељено место

Број
%
становника
Тител
5426
33,85
Лок
1129
7,044
Вилово
1128
7,038
Гардиновци
1300
8,11
Шајкаш
4448
27,75
Мошорин
2595
16,19
Укупно
16026
100
Табела 2: Становништво општине Тител према месту становања
Извор: Акциони план запошљавања Општине Тител за 2015. годину
Процес приватизације и реструктурирања привреде, као и недостатак капитала за покретање нових
производних програма има за последицу велики број незапослених лица. Број незапослених лица је велики,
а отварање нових радних места одвија се полако. Висока незапосленост је резултат:
пада производње у протеклим годинама и великих структурних проблема у привреди
лоше спроведене приватизације на територији Општине Тител
утицај државе и политике на запошљавање
досадашњег непланског приступа економији,који је довео до неефикасног привређивања и одсуства
економских принципа у пословању
Сви ови чиниоци су довели до великог до високе стопе незапослености.

Године

Децембар 2014. године

15-19

75

20-24

162

25-29

171

30-34

167

35-39

163

40-44

157

45-49

173

50-54

157

55-59

150

60-65

42
1417

УКУПНО

Табела 3: Старосна структура незапослених
Извор: Акциони план запошљавања Општине Тител за 2015. годину
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Укупан број домаћинстава на територији општине Тител је 5.177 са просечно 3.15 члана по домаћинству.
Од укупног броја домаћинстава око 40% су градског типа, док је око 60% домаћинстава сеоског типа.
Трајање незапослености
Децембар 2014.године
до 3 месеца

202

3-6 месеци

156

6-9 месеци
9-12 месеци

110
86

1-2 године

277

2-3 године

243

3-5 година

188

5-8 година

77

8-10 година

29
преко 10 година
49
УКУПНО
1417
Табела 4: Структура незапослених према трајању незапослености
Извор: Акциони план запошљавања Општине Тител за 2015. годину
Ha евиденцији незапослених у 2014.години закључно са 31.12.2014 године, број лица је 1445, а у истом
периоду 2013. године број незапослених лица је 1498. Најугроженије групе незапослених лица су особе са
инвалидитетом, роми, корисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година.
Број незапослених по последњем билтену НСЗ у 2014.години je 1417 лица,од тога жена на
евиденцији НСЗ је 629 (Табела 5).
Децембар 2014.
I
514
Жене
224
II
21
Жене
8
III
435
Жене
139
IV
341
Жене
192
V
10
Жене
2
VI-1
40
Жене
27
VII-1
55
Жене
37
VII-2
1
Жене
0
VIII
0
Жене
0
УКУПНО
1417
Жене
629
Табела 5: Незапослена лица према степену стручне спреме и полу
Извор: Акциони план запошљавања Општине Тител за 2015. годину
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Циљеви политике запошљавања на територије Општине Тител за 2015. Годину биле су:
- Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне запослености.
- Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености.
- Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла.
- Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке.
- Подстицање запошљавања младих.
- Подршка смањењу неформалног рада.
- Подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица.
- Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера.
- Сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тржишта рада
- Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању.
- Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања старији од 50 година,
самохраних мајки, Рома и осталих маргинализованих група.
- Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања.
Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Испостава Тител je јавни сервис који
пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у Општини. Особље службе je оспособљено за нове
моделе рада што подразумева добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Мере
активне политике запошљавања реализује Општина Тител и локални савет запошљавања у сарадњи са НСЗ
Испостава Тител. За 2015. годину из буџета Општине Тител, за активне мере запошљавања je издвојено
5.000.000,00 динара. Акционим Планом за 2015. годину предвиђене су следеће мере: јавни радови, стицање
практичних знања код приватног послодавца и самозапошљавање.
На основу података који су приказани у табелама може се закључити да су основне карактеристике
незапослености следеће:
1. висок ниво незапослености већ дужи низ година,
2. нижа заступљеност жена у укупном броју незапослених,
3. ниска квалификациона структура незапослених,
4. велик број незапослених по критеријуму трајања незапослености (до 5 година),
5. приближно сличан број незапосленост свих старосних група испод 60 година,
6. Најзначајније делатности по питању неформалне запослености су пољопривреда и грађевинарство као
делатности у којима је изражен сезонски карактер потреба за радном снагом.
3.2. СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ









Добар географски положај - близина великих
економских центара
Природни потенцијали-три реке Тиса, Дунав и
Бегеј, резерват природе Тителски брег
Развијена путна мрежа-железница, државни
пут-129 II A реда и близина аутопута E-75
Постојање локација за “индустријске зоне”
Квалитетно пољопривредно земљиште
Традиција у пољопривреди
Велики број индивидуалних произвођача
Веома развијено млекарство

СЛАБОСТИ










Непостојање пословних удружења
Неадекватна квалификациона структура
Недостатак прерађивачких капацитета
Непостојање удруживања индивидуалне
пољопривредне производње
Недовољно искоришћено плодно земљиште
Инвестиције су недовољне
Недовољно едуковано становништво за
пољопривредну призводњу коришћењем
савремених технологија
Нерешена комунална инфраструктура
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Најзначајнија предузећа: предузеће “Ћирић
Агро МЂЖ” доо, ДОО „Нелт“ Тител
Приступачне цене државног земљишта за
инвестициона улагања
Квалификована радна снага из металске
индустрије, економије, машинства и
угоститељства
Пореске олакшице за новозапошљавање













МОГУЋНОСТИ

















Привлачење инвеститора
Нови просторни план
Могућност фазног опремања дефинисаних
радних зона
Осавремењавање пољопривредне
производње
Удруживање пољопривредника и организован
наступ на тржишту
Унапређивање маркетиншких наступа на
тржишту пољопривредних производа
Стварање могућности за отварање нових
прерадних капацитета за пољопривредне
производе (капацитети за вишу фазу прераде
пољопривредних производа)
Јавно приватно партнерство
Наводњавање и унапређење каналске мреже
Прекогранична сарадња
Побољшње сарадње између локалне
самоуправе и сектора привреде
Међуопштинска сарадња ради заједничког
наступа на иностраном тржишту
Регионална туристичка понуда
Потенцијал за биогас – биомасу
Подизање технолошког нивоа привреде
Општине, стимулисање увођењем нових
технологија, олакшавање набавке савремене
технологије и улагање у истраживање и
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Слаба кредитна способност предузећа
нарочито МСПП
Недовољна подршка развоју МСПП и
покретању предузетништва
Недостатак о квалитетног извора
кредитирања од стране банака
Само једна банка у Општини-Банка Интеса
Значајна заступљеност сиве економије
Низак ниво одрживости пословања у
области предузетништва
Не отварање нових радних места
Велик број незапослених лица
Недефинисан туристички производ и
недовољна промоција туристичке понуде
Лоша старосна структура
Природни одлив младих у градове
ПРЕТЊЕ













Неповољни услови на финансијском
тржишту
Наставак светске економске кризе
Неспремност у процесу придруживања ЕУ
(конкуренција, стандарди)
Природне непогоде (суша, поплаве, .. ) и
заразне болести
Одлив становништва и „бела куга“
Наставак кризе и њених негативних
ефеката на привреду и МСП
Нестабилна полтичка ситуација на
глобалном нивоу
Долазак појачане конкуренције из ЕУ као
последице уласке земље у ЕУ
Висок ниво незапослености
Слаба заинтересованост домаћих и
страних инвеститора
Скупи извори финансирања од стране
комерцијалних банака
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развој, уз појачану финансијску подршку
Покрајине и фондова Европске уније
Обучавање за занимања које се траже на
тржишту
Повезивање са суседним Општинама и
Општинама других држава суседа
Приступ покрајинским, републичким и
фондовима Европске уније

3.3. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
ПРИОРИТЕТ
1. Одрживи раст и развој
привредне конкурентности
општине Тител

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

1.1. Привлачење инвестиција
за и инфраструктурно
опремање радне зоне

1.1.1. Урађена електрификација
радне зоне - број постављених
трафоа
1.1.2. Урађена путна мрежа

1.2. Брендирање општине
као повољног амбијента за
инвестирање

1.2.1. Повећан број нових
инвеститора у општини

1.2.2. Ефикасна локална
самоуправа
2.1. 1. Унапређене процедуре и
2.1. Унапређење рада
јасно дефинисане активности и
2. Унапредити институционалне
канцеларије за ЛЕР
функционална канцеларија
и управљачке капацитете
2.1.2.Израда студије
инвестиционих потенцијала
2.2. Унапређење рада
2.2.1. Унапређена услуга и брзина
шалтерске службе
решених предмета
2.3. Унапређење
2.3.1. Повећан број обука и
административних капацитета унапређена услуга и брзина
институција и органа
решених предмета
задужених за планирање,
издавање дозвола, контролу и
праћење, као и управљање
пројектима на локалном нивоу
2.4. Унапређење сарадње са
2.4.1. Повећан број заједничких
удружењима грађана
активности
организација цивилног
друштва и подршка подизању
њихових капацитета
2.5. Успостављање јаче
2.5.1. Повећан број заједничких
међуопштинске сарадње
пројеката и активности
2.6. Унапређење рада и
положаја
месних заједница и
канцеларија

2.6.1. Повећан број иницијатива из
месних заједница и повећан број
заједничких активности

30. новембар 2016. год.
ПРИОРИТЕТ

Службени лист општине Тител
МЕРЕ

2.7. Унапређење веб сајта
општине Тител
3.1. Повећање инвестиција у
3. Створити услове за
инвестиције, предузетништво и туристичку инфраструктуру
нова радна места кроз
унапређење предузетништва,
туризма и пољопривреде
3.2. Повећање маркетиншких
активности, истицањем
специјалног резервата
природе “Тителски брег”
3.3. Унапређење наводњавања
пољопривредних површина
3.4. Уређење атарских путева
за све месне заједнице

3.5. Подршка изградњи
складишних капацитета и
изградњи микро пређивачких
капацитета за прераду по ЕУ
стандардима

3.6. Подршка удруживању
пољопривредника и развоју
локалних акционих група

3.7. Увођење стандарда у
пољопривреду и примена
стандарда заштите животне
средине у пољопривредној
производњи

4. Подршка развоју
предузетничке културе кроз
едукацију МСПП

4.1. Локални финансијски и
нефинансијски подстицаји
сектору МСПП (техничке
обуке, тренинзи, менторинг и
сл.)- (опште знање нпр.
енглески језик, ИТ..)

број: 15

страна 725.

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
2.7.1. Повећан број приступа,
повећан број коментара на сајту
3.1.1. Постављене туристичке
сигнализације
3.1.2. Повећан број туриста
3.2.1. Израђени флајери, водичи и
други рекламни материјали
3.2.2. Повећан број посета туриста
3.3.1. Повећан број обрадивих
површина које се наводњавају
3.4.1. Уређени атарски путеви у км
Гардиновци, Вилово , Лок, Тител,
Шајкаш и Мошорин
3.5.1. Формиран и унапређен
систем складишних капацитета на
територији општине
3.5.2. Повећан број радних места у
пољопривредним газдинствима, а
поготово број сезонских радних
места
Повећан број инвестиција од
стране задруга и индивидуалних
пољопривредних произвођача
3.6.1. Повећан број
функционалних удржења и
локалних акционих група, Повећан
број пољопривредника у
удружењима и ЛАГ-овима
3.7.1. Стандардизација
пољопривредне производње,
3.7.2. Унапређење извоза
пољопривредних производа,
Повећање прихода, Смањење
загађења животне средине из
пољопривреде и здрави и безбедни
производи
4.1.1. Повећан број лица која су
оспособљена за предузетништво и
остале вештине

страна 726.

број: 15

Службени лист општине Тител

ПРИОРИТЕТ

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

4.2. Пројекти удруживања
МСПП (кластери)

4.2.1. Повећан излазак на
инострана тржишта, већи приступ
фондовима, повећање броја радних
места

4.3. Прилагођавање
стандардима и нормама инотржишта, продаја и маркетинг
за МСПП
4.4. Едукације из европских
интеграција и коришћења ЕУ
фондова, иновативности за
МСПП
4.5. Програми за
интернационализацију и
излазак на ино-тржиште,
друштвено одговорно
пословање, стратегијски
менаџмент и управљање
финансијама за МСПП

4.3.1. Број уведених стандарда у
складу са ЕУ смерницама
4.3.2. Број израђених маркетинг
планова у циљу повећане продаје
4.4.1. Унапређење знања из ЕУ
интеграција
4.4.2. Број пријава за фондове ЕУ
4.4.3. Број иновативних производа
4.5.1. Повећање алтернативних
извора прихода у сектору сектору
МСПП;
4.5.2. Повећање производње и
продаје
4.5.3. Широк спектар квалитетних
производа
4.5.4. Дугорочни финансијки план
5.1.1. Центар за обуке општине
Тител
5.1.2. ИТ канцеларија општине
Тител
5.1.3. Повећан број програма за
подстицање самозапошљавања и
новог запошљавања лица која су
скоро остала без посла
5.1.4. Повећан број реализованих
стручних пракси у добрим
предузећима и програма за
планирање каријере
5.2.1 Повећан број
преквалификационих програма и
субвенција за самозапошљавање
или ново запошљавање
5.2.2. Повећан број лица која су
учествовала на извођењу јавних
радова
5.2.3. Повећан број обучених лица
у програму стицања практичних
знања код приватног послодавца
5.3.1. Повећан број субвенција и
обука за самозапошљавање или
ново запошљавање теже
запошљивих категорија
становништва
5.3.2. Повећан број реализоване
техничке подршке послодавцима

5.1. Унапређење и развој
људских ресурса

5. Смањење ефеката економске
кризе на постојећа радна места и
и подстицање формалне
запослености

30. новембар 2016. год.

5.2. Подстицање мера активне
политике запошљавања и
укључивање незапослених
лица у програме додатног
образовања и обуке

5.3. Повећање могућности
запошљавања теже
запошљивих категорија
становништва (лица са
инвалидитетом, млади, жене,
старије особе, Роми и сл.) и
подршка равноправности

30. новембар 2016. год.
ПРИОРИТЕТ

Службени лист општине Тител

број: 15

страна 727.

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

полова у погледу
запошљавања
5.4. Подстицање запошљавања
младих

који запошљавању лица са
инвалидитетом
5.4.1. Повећан број реализованих
програма стручног оспособљавања
младих који први пут заснивају
радни однос

РАЗВОЈ ШИРОКОПОЈАСНЕ МРЕЖЕ ИНТЕРНЕТА
Рaзвoj локалне eкoнoмиje и oдржив рaст тoг трeндa, прeдстaвљa пoрeд придруживaњa Србиje
Eврoпскoj униjи, jeдaн oд глaвних изaзoвa зa нaшу држaву. Нeoпхoдaн услoв зa eкoнoмски рaзвoj у
прeтхoднoм пeриoду чинилa je прe свeгa oснoвнa инфрaструктурa (путeви, жeлeзничкe пругe,
eлeктрoeнeргeтски систeм). Дaнaс, ширoкoпojaснe приступнe мрeжe (broadband) и инфoрмaциoнoкoмуникaциoнe тeхнoлoгиje (ИКT) прeдстaвљajу сaстaвни дeo oснoвнe инфрaструктурe.
Декларацијом УН 2010. године, као миленијумски циљ који треба да реализују све савремене
државе је обезбеђивање широкопојасног приступа Интернету сваком грађанину. Oвaквим приступoм
грaђaнимa je oмoгућeнo дa oсим тeлeфoнa, Интeрнeтa и TВ-a мoгу дa кoристe и вeлики брoj сaврeмeних
сeрвисa и услугa: e-пoслoвaњe, e-бaнкaрствo, e-тргoвинa, e-oбрaзoвaњe, e-здрaвствo. Свe oвo зajeднo би
трeбaлo дa дoвeдe дo знaчajнoг пoвeћaњa eфикaснoсти пoслoвaњa свaкoг пojeдинцa, aли и дo знaчajнoг
стeпeнa рaзвoja свих прoизвoдних, индустриjских и бaнкaрских oбликa пoслoвaњa. Убрзaн рaзвoj
ширoкoпojaсних мрeжa прeдстaвљa изaзoв зa рaзвoj мoдeрнe ИКT дoмaћe индустриje и тo у изрaди
спeцифичнoг хaрдвeрa нaмeњeнoг пoтрeбaмa пojeдинцa у дoмaћинствимa или у привaтним фирмaмa, aли и
зa пoтрeбe мeрeњa, кoнтрoлe и упрaвљaњa у вeликим држaвним систeмимa (smart grid мрeжe). С другe
стрaнe, трeбa имaти у виду дa je дoбрa тeлeкoмуникaциoнa инфрaструктурa jeдaн oд oснoвних пaрaмeтaрa
зa дeфинисaњe кoнкурeнтнoсти jeднe eкoнoмиje, aли и зa привлaчeњe стрaних инвeститoрa.
Eврoпскa униja je у oквиру Стрaтeгиje „Eврoпa 2020: Стрaтeгиja зa пaмeтни, oдрживи и инклузивни
рaст”, кojу je усвojилa 2010. гoдинe, дeфинисaлa стрaтeшкe циљeвe зa oдрживи рaст и зaпoшљaвaњe.
Стрaтeгиja Eврoпa 2020 ниje рeлeвaнтнa сaмo унутaр EУ, вeћ нуди одређене смернице државама које имају
статус кандидата, са циљем убрзавања реформи. Пoлитикa пoдршкe кoja je спрoвoђeнa дo дaнaс je пoстaлa
зaстaрeлa, a нoвa пoлитикa у пoглeду рaзвoja ширoкoпojaснoг приступa je сaдa пoтрeбнa сa jaсним фoкусoм
ускo вeзaним зa тржиштe. Вaжнo je нaглaсити дa ћe и финaнсиjски инструмeнти EУ зa члaницe и oнe кoje су
нa путу дa тo пoстaну бити у функциjи oствaривaњa циљeвa Стрaтeгиje Eврoпa 2020. Пoстизaњe тих циљeвa
ћe сe у oдрeђeнoм смислу oдрaзити и нa инструмeнт IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), прoгрaмe
прeкoгрaничнe сaрaдњe Републике Србиje сa члaницaмa EУ, кao и учeшћe Републике Србиje у прoгрaмимa
EУ кao штo je HORIZON 2020 кojи ћe зaмeнити дo сaдa aктуeлнe прoгрaмe у кojимa je Рeпубликa Србиja
зaбeлeжилa знaчajнe рeзултaтe, кao штo су FP7 (7th Framework Programme for Research and Technological
Development) и ICT PSP (ICT Policy Support Programme).
Убрзани развој електронских комуникација, а посебно ширoкoпojaснoг приступa, и све већи удео
којим овај сектор учествује у привреди, како локалној, тако и глобалној, представља један од малобројних
трендова који су успели да одрже позитивне резултате упркос светској економској кризи. Стимулишући
раст економије кроз нове сервисе и отвореност за инвестиције, телекомуникације стварају услове за
отварање нових радних места, повећавају продуктивност постојећих процеса рада, прихода и брзину
поврата инвестиција. Ширoкoпojaснe приступнe мрeжe представљају платформу која може да омогући
сервисе који захтевају бржу размену информација. Улагање у област ширoкoпojaснoг приступa директно
утиче на раст бруто друштвеног производа, конкурентност свих сектора привреде и унапређење квалитета
живота грађана.
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Рaзвoj ширoкoпojaсних мрeжa и сeрвисa мoрa бити упрaвљaн тржиштeм, дoк je улoгa општине дa
креира дoбрe и пoвoљнe услoвe зa пoслoвaњe локалне привреде. Намера је да се убрзаним рaзвojeм
ширoкoпojaснoг приступa смањи јаз између урбаних и руралних подручја и створе услови за равномерни
регионални развој.
Ширoкoпojaсни приступ oмoгућaвa пoбoљшaњe прoизвoдних и услужних прoцeсa, унaпрeђуje
нaчин рaдa и упрaвљaњa прeдузeћимa. Oвo узрoкуje дa кoмпaниje ширoм свeтa рaзвиjajу нoвe нaчинe зa
oргaнизoвaњe и кoришћeњe знaњa свojих зaпoслeних.
Дaнaшњa eкoнoмиja вoди сe ствaрaњeм
нeмaтeриjaлнe имoвинe, кao штo су знaњe и инфoрмaциje. Нoвa eкoнoмиja и нoвe тeхнoлoгиje су
нeрaскидивo пoвeзaнe и чинe jeдну цeлину, кoja je oснoвa успeшнoг функциoнисaњa и рaзвoja свих
учeсникa у пoслoвнoj aктивнoсти. Пoвeзивaњeм људи, институциja и приврeдe пoстижe сe флeксибилнoст и
динaмичнoст eкoнoмиje, чимe сe дирeктнo утичe нa кoнкурeнтнoст нa тржишту.
Иако свака локална самоуправа у Републици Србији тежи да на својој територији има што више
великих производних погона, Општина Тител своју локалну економску политику треба да креира у складу
и са географским особеностима самог краја у којем се налази, а који јој не даје пуно простора за велике
индустријске зоне и фабричке комплексе.
Велики развојни потенцијал општине налази се у делатностима које су у функцији развоја агропрерађивачке привреде. Читав низ нових услужних делатности које су у вези са пласирањем прехрамбене
понуде кроз примену ИТ решења могле би да буду решење за развој локалне економије.
Узимајући у обзир да је приметан континуран раст нових засада сваке године, предложени модел
развоја локалне економије обухватио би подршку новим предузетничким радњама која би пласирала
производе у постојеће туристичке објекте, предузетничке радње које се баве услужним делатностима,
малим породичним компанијама за паковање, прехрабену производњу, производњу амбалаже за локалне
производе и сл.
4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
4.1. Животна средина
Природни ресурси
Климатске карактеристике
Општина Тител се налази у централном делу умереног климатског појаса. У Тителу не постоји
метеоролошка станица која мери и проучава климатске елементе. С обзиром на то морају се узети подаци
из метеоролошких станица Римски шанчеви и Зрењанин. Најхладнији месец је јануар -1,4оС а најтоплији
јули 21,7оС, годишње колебање температуре ваздуха износи 23,2оС, док је средња годишња температура
ваздуха 11,1оС. Најчешћи ветар дува из југоисточног правца и то је кошава. Дување овог ветра се осећа у
хладним месецима. Његове највеће брзине које су до сада регистроване су 2,0-6,5m/sec. Ветар који се јавља
у летњим месецима дува из северозападног правца, а брзине које су регистроване су 2,0-4,0m/sec. Остали
ветрови имају мању честину и јачину. Ветрови из западног правца и зими и лети доносе велике количине
талога. Ветрови из источног правца су обично суви. Северни ветрови су редовно хладни и ређе дувају.
Јужни ветрови су углавном топли и доста ретки. Највећа средња месечна облачност је у децембру - 7,0
десетина, најмања је у августу - 3,5 десетина док средња годишња износи 5,5 десетина. За мерење талога
падавина на располагању су три кишомерне станице које се налазе у Мошорину, Шајкашу и Тителу. У
Тителу се годишње просечно излучи 594 mm падавина. Општина Тител спада у најсувље пределе Бачке.
Највише талога се излучи у јуну и децембру и то по мерењима у све три станице 79mm. Најмања количина
талога је заступљена у октобру -6mm и у марту 10mm.
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Геолошке и геоморфолошке карактеристике
У геолошком и рељефном погледу Тител карактеришу три висинске, морфолошке, фитогеографске
и хидрогеографске целине, које се врло јасно издвајају. Те целине су: тителски брег, лесна тераса и
алувијалне равни. Оне се разликују у погледу своје надморске висине. Тителски брег има надморску висину
која се креће од 111 до 130m, ниже се налазе лесне терасе између 82 и 84m. Алувијалне равни су на
надморској висини од 70 до 72m.
Тителски брег има елипсасти облик. Њега окружују четири насеља: Мошорин са севера, Вилово са
југозапада, Лок и Тител са југа и ток реке Тисе са истока. Дужи пречник облика елипсе има дужину 17km и
пружа се правцем северозапад-југоисток. Краћи пречник елипсастог облика има дужину 7,0km и пружа се
правцем североисток-југозапад. Својом површином од 94km2 Тителски брег доминира југоисточним делом
Бачке. Облик Тителског брега у рељефном погледу представља усамљено узвишење окружено земљиштем
ниже надморске висине. Одсеци се јављају уз корито Тисе, тачније на североисточним и источним
странама. Њихова највећа висина износи 52m, док је најнижа код Титела и она износи 30m. Овакав облик
брега је настао ерозивним радом Тисе и Дунава. Просечна надморска висина Тителског брега износи 120m.
Највећа висина је у близини некадашњег Пајићевог салаша и износи 130m. Најнижа надморска висина је
североисточно од Вилова и износи 111m. Тителски брег је састављен од леса. У овом делу Панонске низије
сукобљавају се западни и источни ветрови који са обе стране Тителског брега навејавају лесни материјал.
Лесна тераса заузима сасвим мали део велике јужнобачке лесне терасе која се простире између
Тисе, Дунава, Телечке и Мостонге на западу. Лес је састављен од богате барске и сувоземне фауне и има
много више глиновитих честица него што их има Тителски брег. Он је скоро слојевит и измешан са
глиновитим слојевима.
Алувијалне равни су представљене најнижим земљиштем на територији Титела. На ушћу Тисе и
Дунава алувијална раван је представљена висином од 76 метара. Између Титела и старог Сланкамена,
алувијална раван Дунава се спаја са пространом алувијалном равни Тисе, по којој данас Тиса отиче и са
источне стране и омеђује Тителски брег. Алувијална раван Тисе се разликује од алувијалне равни Дунава,
има веома неуједначене ширине и врло неправилне облике. Као последица неправилног облика алувијалне
равни Тисе је кривудање, односно, снажно меандирање речног тока. Бочним померањем се врши даље
проширење алувијалне равни. Код Тителског брега (источно и југоисточно), Тиса бочним померањем
подкопава брег и ствара стрме лесне одсеке. Алувијална раван Тисе је састављена од песка, речног муља и
глине, а преовлађује муљ и песак. Она је настала механичким деловањем реке Тисе.
Педологија
Подручје општине Тител одликује се генерално гледано, земљиштима високе производне
вредности. Черноземи, заступљени у три варијетета (бескарбонатни, слабо огајњачени и огајњачени)
захватају 52,9% територије Општине. Чернозем бескарбонантни припада квалитетнијим типовима
земљишта, али с обзиром на осцилације појединих хранива, морају се предузимати фертилизационе мере
које погодују овом земљишту и имају трајније дејство. Чернозем слабо огајњачени има средњу производну
вредност у односу на остале нормалне черноземне творевине.
У општини Тител на другом месту по својој заступљености су ритске смонице, које заузимају око
22,1% територије. Ритска смоница, с обзиром на лоше водно-физичке особине, испољава значајне
осцилације у приносима. 12,9% општинског атара захватају алувијална земљишта, што је сасвим
разумљиво, ако се узме у обзир да подручје излази на две реке. Производни потенцијал ових земљишта је
знатан. С обзиром на своја хидрофизичка својства, потребно је потпуно уређење водног режима како би се
спречио утицај прекомерних влажења. Нешто веће површине захватају још и ритске црнице 5,3% и
ливадске црнице 3,7%. Ливадска црница је високо квалитетно производно земљиште, због чега се успешно
користи за гајење свих ратарских култура. Ритске црнице су хидрогене творевине, настале утицајем
површинских и подземних вода и бујањем барске вегетације. Током лета, ово земљиште се лако суши, па је
стога неопходно наводњавање. Сва остала земљишта заступљене су у знатно мањој мери, до 1% укупне
територије.

страна 730.

број: 15

Службени лист општине Тител

30. новембар 2016. год.

Минералне сировине
Према подацима Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине право на
истраживање минералних сировина има А.Д. ''Циглана'' из Титела, ЈП ''Простор'' из Титела и Д.О.О. ''RES
TRADE'' из Новог Сада, док за експлоатацију минералних сировина нема ни једно правно лице. На основу
података којима располаже Секретаријат, хидрогеотермални потенцијали општине Тител испитани су на
бушотини Шај1/H. С обзиром да истраживање, експлоатација и искоришћавање хидрогеотермалне енергије
не представља никакву опасност за животну средину, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне
сировине предлаже да се ове активности дозволе на читавој територији општине Тител. На подручју
општине Тител, у протеклом периоду су регистроване и истражене појаве опекарских глина и то: у атару
села Шајкаш и у насељу Тител. Секретаријат предлаже да се у Просторном плану општине Тител изврши
резервација ових простора за истраживање и експлоатацију обзиром да појаве имају економски значај.
Шуме, шумско земљиште и ваншумско зеленило
На територији општине Тител шуме и шумско земљиште су заступљени у површини од 1806,181 hа.
Највише шума и шумског земљишта се налази у КО Тител (580,80 hа), а најмање у КО Вилово (20,41%).
Значајне су, пре свега, производне али и заштитне функције ових шума. Већи комплекси шума су уз
водотоке Тисе и Дунава а мање површине су заступљене ободом Тителског брега.
Уз водотоке су заступљене мешовите и делом аутохтоне шуме: тополе, врбе и јасена, којима газдују
ЈП "Војводинашуме", ШГ ''Нови Сад'' и ЈВП ''Воде Војводине'', односно ВП ''Шајкашка'' из Новог Сада. У
форланду Дунава и Тисе шуме и шумско земљиште водопривреде се налазе у површини од 335,83 ha2 и
чине шумско-заштитни појас. Шуме ЈП "Војводинашуме", ШГ "Нови Сад", имају приоритетну функцију
производње техничког и целулозног дрвета. Овим шумама газдује ШГ ''Тител'' на укупној површини од
1918,78 ha3, од чега обраслу површину чини 1247,85ha3. Део шума ШГ ''Нови Сад'' у површини од 158,12
ha3 припада СРП ''Ковиљско-петроварадински рит'', зони режима II степена заштите. Мање површине под
шумама и заштитном зеленилом се налазе у оквиру економија, салаша и ловних ремиза. Заштитни појасеви
су формирани делом и уз путну и детаљну каналаску мрежу.
Водно земљиште
На ободном делу подручја општине Тител, граница према Срему и Банату, протичу две велике,
међународне реке: Дунав и Тиса.
Дунав ограничава тителску општину са јужне стране дужином од око 16km. На овом сектору Дунав
је изградио прилично велику Крчединску аду и још неколико мањих речних острва у свом широком кориту.
Дунав се на овом подручју разлива још једним успоредним рекавцем, са повременом водом, у дужини од
око 10km, који се поново спаја са Дунавом близу ушћа Тисе. Између Гардиноваца и Фрушке горе
алувијална раван Дунава широка је 4 до 5km и зато је ту и изграђена Крчединска ада, али већ низводно
његова раван се сужава на 1 до 1,5km и река протиче као кроз теснац. Ниже теснаца Дунав прима Тису на
1214km од свог ушћа. Уздужни пад Дунава је на овом сектору мали (износи око 5 cm/km). Због тако малог
пада акумулациона моћ Дунава је велика. Водостај Дунава је у великој зависности прво од крављења снега
у високим Алпима, затим од распореда талога у Панонској низији и најзад од водостаја на Тиси.
Тиса је нешто мањи водоток од Дунава. Она улази на територију тителске општине као гранична
река према Банату на 30km од ушћа. Ту је и велика мртваја Врбица која је вештачким путем одвојена од
Тисиног тока. Река у благом луку скреће на југоисток и обилазећи Тителски брег наставља истим правцем
поред Титела све до Книћанина. Ниже овог села река скреће прво на запад и затим на југ све до свог ушћа у
Дунав. На свом току Тиса има двојако корито: вештачко и природно. С обзиром на то да је Тиса веома
кривудала и да је имала много окука с једне и с друге стране, да би се убрзало отицање високих вода и да
би се скратио пловни пут, приступило се у другој половини 19. века регулацији речног корита. Неколико
окука (меандера) прокопаним каналима је одвојено од речног тока и претворено у мртваје. Тим поступком
природни ток корита, који је био дуг 44km, скраћен је на 30km или за 30%. То велико скраћивање тока
изазвало је повећани пад реке и брже отицање воде, већу транспортну снагу и успореније нагомилавање
ситних честица у самом току. Нагнутост Тисе од Новог Бечеја до Титела износи сада 2,08m, односно
37mm/km. Ширина речног корита је прилично уједначена. Она се креће приближно између 200 и 220m.
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После регулационих радова ширина корита је нешто повећана. После Другог светског рата ширина корита
је од Новог Бечеја до ушћа износила од 200 до 250m. Дубина корита је прилично велика, у просеку знатно
већа него што је има Дунав. Дубина Тисиног корита са сада креће од 380 до 400cm.
У близини Титела постоји једно острво-Тителска ада, која се састоји од речно-муљевитог
материјала. Дужина аде износи око 1800m. Мале је висине, те је вода често плави. Постоји намера да се ова
ада веже за десну обалу како би се левим рукавцем Тисе, којим протиче главна матица, омогућио
нормалнији саобраћај. Удаљавањем матице реке од Тителског брега смањио би се утицај њених високих
вода, са којим га непрекидно угрожава. Тиса има један максимум и један минимум. Максимум се јавља
током пролећа, са кулминацијом око 10. и око 30. априла. Минимум траје августа, септембра и октобра.
Тиса може да има висок водостај не само од својих притока и климатских прилика у свом сливу него и од
утицаја Дунава. Врло опасни високи водостаји наступају када у исто време имају своје максимуме и Дунав
и Тиса. Летњи минимум се појављује као последица летњих суша и великих испаравања. Отуда се у другој
половини лета и почетком јесени ниво воде у кориту толико смањи да је пловидба већих пловних објеката
веома отежана.
Биогеографске карактеристике
Флора и фауна су у прошлости били богатији на овим просторима. То нам и потврђује Тиски цвет, инсект
који се, као симбол Тисе, појављивао на површини реке. Ова ретка појава сведочила је о чистоћи воде, која
је могла бити и за људску употребу. Фауну ових предела представљају разне врсте птица, дивљачи и рибе.
Од птица могу се видети чапље, дивље гуске, патке, фазани, јаребице и друге. У шумском појасу на
алувијалним равнима од дивљачи могу се срести срндаћ, дивља свиња, зечеви, лисице, јазавци и др. У
коритима Тисе и Дунава живе сом, шаран, штука, смуђ, караш, бела риба, амур, тостолобик, кечига. Флору
чине разне ендемске биљке и врсте које се могу ретко где другде наћи. На Тителском брегу су пространи
степски предели, док се на алувијалним равнима поред реке налазе шумски појасеви: тополе, врбе, јасена,
белог јавора и другог дрвећа.
Подземне воде
Поред површинских вода, за пољопривреду и биљни свет велики значај имају и подземне воде. Оне настају
понирањем атмосферских талога и инфилтрацијом воде из речног корита. Дубина горњег нивоа прве или
фреатске издани на територији општине Тител је различита. На лесној тераси фреатске воде су на већој, а у
алувијалној равни на мањој дубини. На површини катастарске општине Тител могу се издвојити само
подземне воде из прве (фреатске) издани, док се воде из друге (артеске) издани практично и не користе, јер
је њихова издашност безначајна. Ниво подземне воде на површини Тителског брега независно осцилира од
осталих ниова и то стално на великим дубинама.
Специјални резерват природе „Tителски брег“
Специјални резерват природе "Тителски брег" проглашен је 2012. године као заштићено природно добро од
изузетног значаја, I категорије, на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе "Тителски
брег". Он представља ретко очуван геоморфолошки комплекс са специфичним природним, културноисторијским, туристичким, амбијенталним и другим вредностима. На подручју Резервата је установљен
тростепени режим заштите на укупној површини од 496 хектара, од чега је 98,58% у јавној својини, а 1,42%
у приватној својини. Око Резервата је успостављена заштитна зона на територији општине Тител, у
деловима КО Шајкаш, КО Вилово, КО Лок, КО Тител и КО Мошорин, површине 8.643 ha.
Резерват ужива и међународну заштиту. Због орнитолошких вредности ово природно добро је издвојено
као станиште птица (IBА подручје), али и биљних врста и дневних лептира (IPА, PBА подручје). Део је
ЕMERALD мреже којом су обухваћена подручја значајна за заштиту и очување дивљих биљних и
животињских врста и њихових станишта. Такође, постоји иницијатива да се Тителски брег номинује за
укључење у Европску мрежу геопаркова.
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Специфичности Резервата
Аутентичност и аутохтоност се огледају у очуваности типичних и специфичних вредности изворне
природе. Значајна концентрација геолошких и геоморфолошких вредности регионалног карактера на
релативно малом простору темељна је вредност због које се овај брег штити.
Репрезентативност Тителског брега проистиче из његових рељефних карактеристика - на малом простору
је изузетно велика концентрација лесних профила регионалног и глобалног значаја, као и несвакидашњег
диверзитета. Богатство зељастог покривача чини јединствени мозаик – комплекс аутохтоних екосистема
Тителског брега који делује импресивно.
Разноликост се огледа у изразито високом степену геоморфолошког диверзитета и великој разноликости
биљних заједница различитих типова екосистема.
Интегралност, односно функционално јединство екосистема – преовлађују термофилни типови станишта,
ређе се јављају мезофилни, док у полоју Тисе постоје и хигрофилни типови станишта. Њихов комплекс
чини јединствену целину и одраз је основних одлика овог панонског типа предела.
Пејзажна атрактивност - површина ове лесне заравни има изузетне амбијенталне и естетске квалитете.
Насупрот заравњености самог вршног дела Тителског брега, универзална је заступљеност стрмих одсека и
падина различитог нагиба који га опасују.
Старост - Тителски брег и његова непосредна околина изграђени су од стена квартарне старости.
Очуваност - Тителски брег је изузетно очувано „лесно острво", са добро очуваном реликтном степском
вегетацијом на брежуљкастим теренима који опасују брег, падинама сурдука, вршним деловима лесних
одсека, висећим долинама и другим геоморфолошким облицима који представљају њихова изворна тј.
исконска станишта.
Значај Резервата
Подручје Резервата обухвата одсек и стрме падине Тителског брега, односно тителског лесног платоа или
заравни, острвског, морфолошки јасно индивидуалисаног узвишења које се за преко 50 метара издиже
изнад долинских равни Тисе и Дунава. Плато је елиптичне основе, са дужом осом правца северозападјугоисток и дужине 16,1 km, највеће ширине 7,2 km и површине 79,5 km2. Највећи део његове
североисточне стране, на којој су лесни одсеци највиши и најизразитији, приљубљен је уз десну обалу Тисе.
Настао је навејавањем леса, глиновите прашине са високим учешћем калцијум карбоната, у току
леденог доба, односно средњег и горњег плеистоцена, у временском периоду који се оквирно одређује на
око 600.000 година. Навејавање леса вршено је у хладним (глацијалним и стадијалним) фазама, док се у
топлијим (интерглацијалним и интерстадијалним) фазама формира земљишни покривач (погребена земља)
који се од леса на првом месту, визуелно, разликује тамнијом бојом. На Тителском брегу, на различитим
местима, утврђено је постојање од 2 до 7 слојева са погребеним земљама које су раздвојене односно
покривене лесним хоризонтима. Број и моћност тих лесно-палеоземљишних секвенци на појединим
локалитетима, као код тителске циглане, изузетна је тако да овај профил представља један од најдетаљнијих
палоклиматских и палеоеколошких записа на европском копну из задњег леденог доба. Лесни плато и
његове стране карактеришу се изванредном разноврсношћу ерозивних и акумулативних морфоскулптурних
елемената, псеудокарстног, денудационог и полигенетског порекла (предолице – лесне вртаче, долине,
висеће долине, лесна пирамида, плећа, пличице, лесне шкрапе, провалије, лесне пећине, одсеци, сурдуци,
плавине, одроње, сливци и лесне луткице). Због наведених одлика, Тителски брег представља објекат
геонаслеђа националног и међународног значаја и од посебног интереса за научни и образовни рад.
Падине Тителског брега су станиште разноврсног биљног и животињског света, са ливадскостепском вегетацијом на лесу, панонским термофилним шумама (медунац, црни јасен, руј), ксерофилним
шибљацима (степски бадем, степска вишња) и посебном заједницом лишајева. Од 630 таксона виших
биљака, 19 биљака је строго заштићено на националном нивоу а најзначајније врсте представљају
бабалушка, патуљаста перуника, гороцвет, валдштајнов лук, тамнољубичасти лук, бобовњаста трноплодка
и прутасти осак, док је Тителски брег последње забележено станиште ишчезле врсте ланолист (Alyssum
linifolium) у Панонској низији и Србији. Бројна је фауна инсеката у којој је утврђено 25 ретких и угрожених
врста. Постоји 10 врста водоземаца, од којих су 6 врста строго заштићене (црвенотрби мукач, обична
крастача, зелена крастача, гаталинка, обична чешњарка и жаба травњача) и 7 врста гмизаваца, са 4 строго
заштићене врсте (барска корњача, ескулапов смук, белоушка, рибарица). Од 140 врста птица, преко 70
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врста су гнездарице а 115 врста су строго заштићене од којих су најзначајније пчеларица, брегуница, голуб
дупљаш, обична белка, ветрушка, пупавац, степски соко, степска трептељка, обична траварка, црноглава
траварка, пољска шева, мали сврачак. Од 33 врсте сисара 9 су строго заштићене врсте (водена ровчица,
текуница, пух лешникар, патуљасти миш, видра, хермелин, степски твор, дивља мачка), а посебно су
значајне текуница и дивља мачка.
Биолошке вредности и еколошки значај подручја признати су на националном и међународном нивоу. Оно
представља међународно значајно подручје за птице (IBA подручје), према критеријумима BirdLife
International, национално значајно подручје за биљке (IPA подручја), по програму Plantlife International –
PlantEuropa и део је националне еколошке мреже чије су основе постављене Уредбом о еколошкој мрежи
(„Службени гласник РС”, број 101/10). На основу Правилника о критеријумима за издвајање типова
станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима
станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“, 35/10) на подручју је
идентификовано 9 за заштиту приоритетних типова станишта од којих три типа станишта испуњавају и
критеријуме за европску еколошку мрежу НАТУРА 2000 (субконтиненталне перипанонске жбунасте
формације, од којих су овде присутне формације са степском вишњом, степским бадемом и панонски
густиши са рујем и црним јасеном, затим панонске степе на лесу и станиште термофилне храстове шуме са
медунцем и црним јасеном).
Истакнути висински положај над околном пространом равницом кроз које теку три велике реке
(Дунав, Тиса и Бегеј) и атрактивна морфолошка динамика његових одсека на којима се просторно и
временски смењују комплекси биљних формација и њихови визуелни сезонски аспекти, чине Тителски брег
веома живописним и привлачним местом за посматрање, посету, уживање и одмор у природи и дају му
карактер и функције изванредног видиковца.
Тителски брег је од праисторије подручје организованог боравка и живота људи, а трагови тих
активности су од посебног културно-историјског значаја и откривени су до сада на више места (Феудвар,
Стубарлија /Чот/, Бостаниште /Кувеждин/, Калварија, Под Грацом и Краљев сурдук), међу којима је
најзначајније Феудвар, насеље бронзаног и гвозденог доба, из периода 1700-400. године п.н.е. Одлуком
Народне скупштине Републике Србије, на основу Закона о заштити културних добара, Тителски плато је
проглашен и категорисан као арехолошко налазиште од изузетног значаја („Службени гласник РС”, број
16/98).
По својим геоморфолошким и геолошким обележјима, процесима и појавама везаним за та обележја,
Тителски брег представља аутентичан природни објекат и простор у Републици Србији а у погледу
изражености тих обележја као и бројности и статуса дивљих врста, пре свега виших биљака и птица, он је
јединствен односно истакнут пример природног наслеђа Републике Србије.
Подручја предвиђена за заштиту су бројни геоморфолошки, хидролошки, орнитолошки и ботанички
локалитети који су у Плану за валоризацију од стране Завода за заштиту природе Србије:
- десна обала око ушћа Тисе (од железничко-друмског моста до ушћа Тисе у Дунав),
- две аде на реци Тиси (Горња и Доња ада),
- две аде на Дунаву (Гардиновачка и Илочка ада),
- мртваја Врбица, и
- локалитет бара Мутњача.
Еколошки коридори
Тителски брег је и део регионалног еколошког коридора, Слатинско - степског коридора Бачке који
обухвата заштићена подручја СП „Хумка на потезу Ливаде“ (Јуришина хумка), СП „Чарнок“, слатинска
подручја Бачке предвиђена за заштиту (слатине код Сонте и Богојева, слатине код Руског Крстура), као и
регистрована станишта заштићених и строго заштићених врста, између наведених слатинских подручја.
Ободни канали каналске мреже ДТД, који су такође саставни део еколошке мреже, одређени су као
локални коридори подручја око Тителског брега.
Међународним коридором реке Тисе повезани су простори у уском обалном појасу, који су у
непосредном контакту са природним и полуприродним стаништима Тителског брега, СРП „Царска бара“ и
значајним еколошким подручјима у Потисју. Тителски брег је и део регионалног еколошког коридора,
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Слатинско-степског коридора Бачке, који обухвата заштићена подручја СП „Хумка“ на потесу Ливаде
(Јуришина хумка), СП „Чарнок“, слатинска подручја Бачке предвиђена за заштиту (слатине код Сонте и
Богојева, слатине код Руског Крстура) као и регистрована станишта заштићених и строго заштићених врста
између наведених слатинских подручја.
Стање животне средине и природних ресурса Резервата
Заштићено подручје Специјални резерват природе „Тителски брег“ не налази се у мрежи државног
мониторинг стања животне средине у Републици Србији, који на основу Закона о заштити животне средине
и других појединачних закона који уређују заштиту ваздуха, вода, управљање отпадом, буку и зрачења
врше Агенција за заштиту животне средине и друге овлашћене институције.
Без обзира на ове чињенице, може се рећи да је стање животне средине по већини наведених
елемената повољно, односно добро или веома добро. Овакав закључак је основан с обзиром да нема
индиција о значајним неповољним утицајима на животну средину, односно изворима загађења ваздуха и
другим негативним ефектима (прекомерна бука, зрачење и др) осим у случају отпада.
Тителски брег је у целини задржао своје природне особености на падинама, обронцима и
сурдуцима, док је вршни заравњени део у целини претворен у пољопривредне површине, тј. оранице.
Поједини геоморфолошки облици и појаве на Тителском брегу очували су се и до данас. Од укупно
68 сурдука највећи је Тителски сурдук или Бусија чија дужина прелази 2 km, док је његова ширина око 250
m. Овај сурдук је настањен, а делом и укључен у насеље Тител. Приступачни сурдуци који пресецају плато
су одувек кориштени као путни правци који повезују насеља са једне и друге стране Брега. Са аспекта
очувања природних карактеристика најзначајнији је сурдук Дукатар код Мошорина.
Очуване су и плавине на изласку из сурдука, а на потезу уз Тису многе плавине и делове висећих
долина однеле су њене мутне воде. Истовремено, Тиса је открила својим ерозивним радом једну од
посебних вредности овог подручја, а то су лесне луткице. Уобичајена појава у лесу је вертикално
цепање његових складова, што за последицу има одроне већег или мањег обима и стварање огољених
лесних одсека који су карактеристични за источни део брега. Оваквим одроњавањем, на падинама уз Тису
заувек су нестала станишта изузетно значајних и ретких врста, не само на Тителском брегу и у Војводини,
него и на подручју целе Србије.
Такође, 54 таксона васкуларне флоре, који се наводе у ботаничкој литератури, нису пронађени у
биљном покривачу Тителског брега током последњих осамдесетак година. Претпоставља се да је разлог
њиховог евентуалног ишчезавања из флоре Тителског брега баш поменути процес перманентног
подлокавања ове заравни и стална динамика лесних творевина. Томе у прилог сведочи и чињеница да су
их ботаничари и пре могли пронаћи само на обронцима, пошто је вршни, заравњени део од давнина
преоран. Међутим, и поред нестанка неких врста са овог подручја треба нагласити да је укупан биљни фонд
повећан за 23 таксона, што говори да је Брег и поред бројних проучавања и даље отворен за флористичка
истраживања. На огољеним површинама лесних одсека уз Тису и у одсецима сурдука очувана су
микростаништа заједнице ретких и ендемичних лишајева.
Највећим делом природног добра доминира ниски травни покривач ксеротермног карактера.
Њихове еколошке варијанте, односно субасоцијације, такође су специфичне за ово подручје. Упркос
бројним антропогеним утицајима ове степске фитоценозе су још увек изузетно богатог флористичког састава
и релативно стабилне структуре. У њиховој грађи услове за опстанак налазе реликтне и ендемичне врсте
које су од посебног значаја за очување специјског и екосистемског диверзитета на локалном,
националном и европском нивоу. У зељастом типу вегетације најугроженија је полупустињска заједница
чије се састојине данас јављају као венац који опасује Брег. У долинама и у уским сурдуцима су нешто
мезофилније састојине, најчешће ливаде које се одржавају кошењем или жбунаста вегетација која
представља деградациони стадијум исконских шума.
Од природних шума очувана је само једна оаза ксеротермног типа храстових шума, која представља
посебну еколошку варијанту панонских шума и у којој се због повремених човекових интервенција поред
храста медунца и руја, као градитељ испољава и агресивна врста црни јасен. Плавне шуме уз Тису потпуно
су замењене плантажама топола.
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При поређењу са одговарајућим природним шумама, сађене шуме се одликују једноставном
структуром и посебном физиогномијом. У погледу флористичког састава оне су сиромашније и естетски
монотоне, јер су сађене у редове. Узгојним мерама у њима се одстрањују жбунасте врсте, те су стога
еколошки неоправдане. Садашње стање састојина на подручју Тителског брега резултира из датих
еколошких услова и спроведених газдинских мера. Ритски карактер полоја реке Тисе као и циљеви
газдовања усмерених искључиво за производњу дрвета за индустријску прераду и примена вештачког
пошумљавања довели су до низа специфичности својствених овим шумама: негативна промена биљног
света, не пружају довољан заклон и мир животињским врстама као и могућност квалитетне исхране и
несметане репродукције. Уједно за њихово подизање, узгој и сечу користе се агротехничке мере слично
радовима у пољопривреди.
Фауна Тителског брега није довољно проучена, па се не може детаљно указати на стање свих
њених компоненти. Генерално, оцена тренутног стања фауне резултат је новонасталих еколошких услова
на платоу Брега где су шумостепска станишта замењена агробиоценозама. Шумска станишта уз Тису,
подно Брега, такође су изгубила своју првобитну структуру и састав живог света од када су преведена у
засаде брзорастућих топола.
Основне вредности фауне птица Тителског брега су у значајној мери измењене и нарушене, узевши
да је већина аутохтоних станишта на платоу претворена у пољопривредне културе. Дошло је до одређених
деградационих и проградационих промена у саставу и структури орнитофауне, које су пре свега последица
вишедеценијског човековог утицаја на пределе Тителског брега, било кроз преоравање, крчење шумске и
шумо-степске вегетације или промену намене и начина коришћења простора (градња викенд насеља, путне
мреже, копова, итд). Плантажно сађење тополе по острвима Тисе и дуж плавног подручја, имало је негативан
утицај.
Услед човековог вековног присуства које је изазвало промену састава фауне са овог подручја несталим се
сматрају дабар, веверица, пух, слепо куче, док се текуница повукла на преостале пашњаке подно Брега, на
пашњаку између Вилова и Лока.
Фактори угрожавања
На подручју Резервата констатоване су активности и процеси који представљају факторе угрожавања, али
не са трајним и неповратним оштећењем примарних вредности заштићеног подручја. Угроженост подручја
Тителске лесне заравни, чији су обронци стављени под заштиту, резултат је двојаких дејстава. С једне
стране су у питању промене изазване природним факторима, а с друге стране промене које су настале
дејством човека. Резултати се истовремено манифестују и на нивоу биосфере и на локалним екосистемским
нивоима.
Промене изазване природним факторима су: спонтана сукцесија – природно старење, перманентно ерозивно
дејство вода реке Тисе и ерозивни рад реке вековима ствара одроне и тако уништава поједина станишта,
условљавајући тенденцију смањења популација, а истовремено доводи до ишчезавања неких врста.
Угрожавајући фактори настали дејством човека (антропогени утицај):
• Преоравање степских површина - комплетан плато је вековима преораван у потпуности и то углавном до
његовог самог обода; на појединим местима преоран је колски пут који је постојао по ободном делу; на овај
начин оранице допиру до самог обода, што негативно утиче на обнављање вегетације развијене на падинама
и сурдуцима; само одоравање површина до саме ивице је опасност од ерозије ивичног дела Брега и
земљишта уопште;
• Пошумљавање - плантажно сађење топола;
• Крчење багремара (чисте сече);
• Фрагментација станишта – изградња путне мреже и инфраструктуре, преоравање, ширење сурдука,
одношење земље, као и фрагментација настала услед ерозивног дејства тиских вода;
• Неконтролисано паљење вегетације - до спровођења заштите овај вид угрожавања је био значајно
присутан;
• Уношење инвазивних (алохтоних) врста – багрем и топола;
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• Развој полуинтензивне и интензивне пољопривредне производње – употреба пестицида и хербицида,
органско и анорганско загађење, фосфати, тешки метали, нафта и нафтни деривати;
• Урбанизација (изградња викендица) у непосредној близини Резервата;
• Криволов - посебан проблем је криволов ретких и угрожених врста;
• Узнемиравање свих представника фауне;
• Отварање површинских копова и одношење земље;
• Стварање дивљих сметлишта - депоновање смећа, земље, свих врста отпадних материја, грађевинског
материјала и било чега што може да умањи функционална својства заштићеног природног добра.
Геопарк леса - „Lesland“
Национални савет за геонаслеђе Србије и Завод за заштиту природе Србије 2005. издали су Инвентар
објеката геонаслеђа Србије. По инвентару Тителски брег спада у објекте геоморфолошког наслеђа, објекат
геофизичких појава и педолошки објекат геонаслеђа.
Подручје потенцијалног Геопарка леса - „Lesland“ административно припада општинама Тител, Инђија и
Стара Пазова, и обухватао би лесне профиле дуж реке Тисе и Дунава од Тителског брега до Земуна (СРП
„Тителски брег“, СП - „Лесне профил код Сланкамена“, СП - „Лесне профил Чот“, СП „Лесне профил
Капела код Батајнице“ и СП „Лесни профил Широка стаза“ у Земуну). Реч је о геолошким локалитетима
јединственм у Европи и једном од само три у свету - представљају најкомплетнији архив палеоклиматских
промена током последњих 850.000 година уназад на европском копну а у свету се може поредити једино са
лесним наслагама у Кини и Централној Азији.
У геолошком смислу, хиљадама година навејавани лесни профили у овом делу Панонског басена изузетно
су вредно природно добро које чува тајне леденог доба и климатских промена током њега, а пуних 280
година су предмет истраживања домаћих и страних научника. Научници тврде да упоређивањем честица
лесних профила на различитим местима земљине кугле могу, на пример, да реконструишу какви су били
климатски услови у том делу света пре 15.000 година. На лесном профилу код Старог Сленкамена издваја
се једанаест педокомплекса: педокомплекси Ф11 до Ф9, рубифицираног смеђег земљишта која одговарају
топлој и влажној медитеранској клими старијег плеистоцена. Смеђа палеоземљишта педокомплекса Ф8 и
Ф7 одговарају континенталној умеренопроменљивој клими средњег плеистоцена, који се завршава
рубифицираним смеђим палеоземљиштем тј., педокомплексом Ф6, што указује на повратак топле
медитеранске климе. Педокомплекс Ф5, приписује се почетку Вирма или Рис-Вирм интерглацијалу. Ово се
објашњава појавом топлије и влажније климе током млађег плеистоцена у јужним деловима Европе, који је
пружио повољне услове за образовање чернозема. Тителски брег и његова непосредна околина изграђени
су од стена квартарне старости. Сагласно глобалним квартарним палеоклиматским флуктуацијама, мењао
се и палеогеографски лик простора који захвата данашња Војводина. Тителски брег и његова непосредна
околина изграђени су од стена квартарне старости. Сагласно глобалним квартарним палеоклиматским
флуктуацијама, мењао се и палеогеографски лик простора који захвата данашња Војводина, а ове
палеоклиматске промене пресудно су утицале на одвијање природних процеса, тако да сваки од хладних,
односно топлих периода представља засебну хроностратиграфску јединицу. Реконструкција прилика које
су владале током акумулирања лесних наслага указује да се палеоеколошко окружење мењало у распону од
тундре до оскудне степе. Акумулација леса је прекидана у условима топле и влажне интерглацијалне
климе, када су формирана фосилна земљишта. Ове лесне профиле чини јединственост богатства
геоморфолошких облика и појава, концентрисаних на релативно малим просторима: сурдуци, поличице,
плећа, лесни одсеци, висеће долине, лесне пирамиде, лесне пећине, лесне шкрапе или вртаче, провалије,
плавине, сливци, одроње и лесне луткице.
На простору потенцијалног Геопарка леса - „Lesland“, присутне су бројне строго заштићене дивље врсте, у
карактеристичној и разноврсној вегетацији фрагилних типова екосистема, који припадају стаништима
приоритетним за заштиту, на међународном инационалном нивоу. Међу њима се истичу очувана степа на
лесу, панонске термофилне шуме медунца и руја, као и ксерофилни шибљаци. Према подацима до којих су
дошли биолози на овом простору забележено је око 630 биљних врста, 137 врста птица, 9 врста водоземаца,
11 врста гмизаваца као и 33 врста сисара ретких за ово подручје (текуница, дивља мачка и др).
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На овом подручју налазе се еколошки значајна подручја:
1. Међународна подручја значајна за заштиту биљака у Србији (IРА - Important Plant Areas in Serbia) на
простору СРП „Тителски брег“.
2. Међународно и национално значајно подручје за птице (IBA - Important bird Areas) на простору СРП
„Тителски брег“, СП - „профил код Сланкамена“ и СП - „Лесне профил Чот“.
На подручју потенцијалног Геопарка леса - „Lesland“ евидентиран је велики број објеката културно –
историјског наслеђа као што су археолошки локалитет Калварија, вишеслојно налазиште са остацима из
праисторије, односно из неолита, енеолита, бронзаног и гвозденог доба, антике- сарматско насеље и
средњег века - остаци утврђеног самостана, археолошки локалитет Феудвар са остацима насеља које потиче
из времена од 1700 године п.н.е. до IV века п.н.е. из периода бронзаног и старијег гвозденог доба, пронађен
је материјал из бронзаног доба припада тзв. „Ватинској култури“, средњевековно насеље Бостаниште,
насеља на Чоту (Стубарлији), некрополе из бронзаног доба „Под Грацом“ код Лока, сарматска некропола
„Краљев сурдук“ код Мошорина, остаци келтског и римског утврђења, средњовековно утврђење и
споменик Сланкаменачкој бици, Амам – слано купатило, Заград – некадашње рибарско село као и легенда о
хунском вођи Атили заслужују посебну пажњу. На југоисточном крају Тителског брега, непосредно изнад
Титела, налази се вишеслојни локалитет Калварија археолошко налазиште од изузетног значаја, односно
вишеслојно налазиште са остацима из праисторије - из неолита, енеолита, бронзаног и гвозденог доба,
антике-сарматско насеље и средњег века-остаци утврђеног самостана.Слана вода Старог Сланкамена
датира још из Римског доба, када се насеље звало „Acumincum“ што у преводу значи „место на брду“, а у
близини изворишта слане воде Турци су направили Амам – слано купатило, које се и данас може видети у
кући Ђорђа Мркшића. Слана вода је отицала у реку Дунав све до 1834. године, када је аустроугарска власт
оградила извориште и каптирала више извора у један, који и данас снабдева бању. Многобројни културно –
историјски споменици, сведоче о бурној прошлости Старог Сланкамена. Остаци келтског и римског
утврђења, средњовековно утврђење и споменик Сланкаменачкој бици говоре о стратешком значају овог
места уз Дунав, који је вековима представљао границу различитих империја. Уз Стари Сланкамен на обали
Дунава смештен је Заград – некадашње рибарско село које говори о традицији риболова и добрим
риболовним теренима који овде постоје. Наспрам Старог Сланкамена, налази се ушће реке Тисе где је
према легенди сахрањен Атила Хунски. Битка код Старог Сланкамена одиграла се 1691. године за време
Аустријско – турског рата. Аустријска војска под командом Лудвига Баденског заједно са српском војском
под командом Јована Монастерлије поразила је бројчано надмоћнију турску војску под командом великог
везира Мустафе Паше Кеприлија. После битке закључен је Карловачки мир.
Објекти геонаслеђа који се налазе у границама СРП “Тителски брег“ су:
▪ Простор између сурдука Феудвар и Дукатар – зона са најкомплетнијим лесно-палеоземљишним
секвенцама и видљивим хоризонтом БАГ тефре.
▪ Лесни профили уз обалу Тисе, од Рогулићевог сурдука до Старе циглане – са ултрамоћним лесним
хоризонтом навејаним током последњег глацијала и великим диверзитетом лесних геоморфолошких
микрооблика.
▪ Потез Калварија, изнад Титела – са великом лесном пирамидом (локални назив: Пласт или Тањир).
▪ Велики сурдук код Мошорина – са врло моћним лесним хоризонтима навејаним током последња два
глацијална периода.
▪ Појас кратких сурдука и плавина, између Вилова и Мошорина.
▪ Сурдуци великих димензија: Стражилово код Вилова, Грац и Топола код Лока и Бусија код Титела.
▪ Велика терасирана плавина код Титела.
4.2. Анализа стања
Ниво уређености: за одређене локалитете су урађени и спроведене активности на уређењу у циљу
омогућавања туристичке посете и безбедоносног приступа и кретања по локалитету, док остале локалитете
треба уредити. На појединим локалитетима присутно је спонтано обрастање жбуња и шумске вегетације.
Геоморфолошки процеси утичу на стање и предеоне карактеристике локалитета.

страна 738.

број: 15

Службени лист општине Тител

30. новембар 2016. год.

Присутни су процеси ерозије и одроњавање профила.
Ниво истражености: због неприступачности и других ограничења (режим, мере) постоје прикупљене богате
палеонтолошке збирке које се ограничено попуњавају. Представљају својеврсну архивску документацију,
чија конзервација употпуњава заштиту геонаслеђа, као ex situ заштита.
Ограничења у погледу спровођења режима и мера заштите. Локалитети геонаслеђа су обухваћени у оквиру
станишта заштићених врста, са режимом I степена заштите где су забрањене све активности, строго је
контролисана едукација и дозвољена само научна-истраживања.
СВОТ анализа геонаслеђа
СНАГЕ
▪ Велики број геолошких локалитета - који сведоче
о историјско-геолошкој еволуцији овог простора
као и о живом свету који је тада живео.
▪ Највећи број локалитета је у границама СРП
“Тителски брег“.
▪ Прописани су одговарајући режими и мере
заштите и унапређења.
▪ ЈП "Тителски брег" уредило поједине локалитете
за потребе посета туриста.

СЛАБОСТИ
▪ Поједини локалитети тешко приступачни због
обрастања вегетације и геоморфолошких процеса.
▪ Неуједначен ниво истражености - због
неприступачности и других ограничења (режим,
мере).
▪ Неажурирани подаци у Инвентару објеката
геонаслеђа Србије.
▪ Непостојање програма за едукацију и подизање
свести јавности, посебно школског узраста, у
погледу геонаслеђа и његовог значаја.
▪ Непостојање категорије Геопарка у националном
законодавству.

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

▪ Уписивање објеката геонаслеђа у међународне
листе и израда студија и документације за њихову
кандидатуру.
▪ Развој геотуризма у склопу екотуризма са
укључивањем локалног становништва
▪ Уређење објеката геонаслеђа и њихово
повезивање у геостазе.
▪ Очување и презентација геолошкопалеонтолошких збирки сакупљених са локалитета
Тителског брега.
▪ Укључивање сазнања о историји природе и
развоју земље у образовне процесе (објекти
геонаслеђа).

▪ Непрепознавање објеката геонаслеђа као природне
вредности у васпитно-образовним процесу и
привредном развоју.
▪ Недостатак средстава за уређење и стално
одржавање објеката геонаслеђа.
▪ Слаба посета због ограничених економских
могућности становништва, конкурентности других
туристичких дестинација и др.
▪ Небрига, немарност појединаца према вредностима
геонаслеђа и колекционарство.

Будућност геонаслеђа
Неопходно је започети активности за прикључење Тителског брега Европској мрежи геопаркова, према
критеријумима из оперативног упутства UNESCO-а. Потребно је започети Пројекат под називом:
„Истраживање геонаслеђа Тителског брега ради његове заштите и валоризације у оквиру будућег
геопарка”, који би био реализован од стране стручњака који би на терену идентификовали бројне геолошке
творевине значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско-геолошког развоја. Сви ови локалитети
морају бити вредновани на основу усвојених критеријума за инвентарисање, оцену, уређење и заштиту
геолошко-палеонтолошких објеката геонаслеђа.
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За потребе спровођења популаризације заштите, значаја и вредности објеката геонаслеђа за науку и даља
истраживања, планирати активности њиховог уређења, при чему се мора водити рачуна да је основни циљ
сачувати постојеће природне одлике због којих би ови локалитети били стављени под заштиту.
Управљач заштићеног подручја ЈП „Тителски брег“ уредило је неколико локалитета за потребе посета
туриста.
Предлог развојног концепта геонаслеђа
Визија: Геонаслеђе Тителског брега верификовано на међународном нивоу и укључено у европску мрежу
геопаркова. Објекти доступни и препознати као сведоци историје природе и развоја живота на земљи. Као
јединствена атрактивност привлачни за посетиоце и укључени у туристичку понуду општине Тител као
«Огледало геолошке прошлости» од настанка земљине коре до ледених доба.
Секторски циљ: Обезбедити заштиту, очување и одрживо коришћења објеката геонаслеђа. Уредити
локалитете са геонаслеђем, учинити их препознатљивим за историју краја и на нивоу локалне и регионалне
стратегије омогућити повећање опште добити становништва кроз презентацију геонаслеђа као део руралног
развоја подручја.
Енергија
Као резултат пројекта „Јачање капацитета локалних самоуправа за примену мера енергетске Ефикасности“,
који је у оквиру програма EXCHANGE 3 реализован у општинама Темерин, Жабаљ и Тител, у Општини је
формирана локална канцеларија за енергетски менаџмент, која данас не функционише.
Кроз исти пројекат спроведена је обука општинских тимова за енергетски менаџмент, а такође и обука
руководећег кадра у јавном сектору. Израђен је и Приручник за енергетски менаџмент, у коме је приказана
и улога локалних самоуправа у спровођењу мера енергетске ефикасности, формирање тимова за енергетски
менаџмент, као и обавезе енергетског менаџмента на сакупљању података и формирању регистра јавних
објеката и регистра потрошача, енергетских биланса јавних објеката, одређивање критичних објеката
потрошње, енергетски прегледи, формирање катастра јавне расвете, као и неопходни софтвери за
енергетски менаџмент и енергетско књиговодство.
Општина Тител поседује следеће документе из области енергетског менаџмента: биланс енергије, регистар
јавних објеката, регистар јавних потрошача и регистар енергетских система.
Критичне тачке енергетске потрошње
Урађени документи представљали су основ за израду елабората о критичним тачкама енергетске потрошње
Општине Тител. У елаборату енергетске потрошње Општине Тител за сваки јавни објекат урађено је
бодовање бројевима од 0 до 10: укупне специфичне потрошње енергије објекта, стања енергетских система
у објекту и грађевинског стања објекта. На основу урађеног бодовања јавни објекти су рангирани од
најлошијег до најбољег, према укупној специфичној потрошњи енергије објекта, стању енергетских
система у објекту и грађевинском стању објекта. Такође, урађено је рангирање јавних објеката од
најлошијег до најбољег, према збиру бодова укупне специфичне потрошње енергије објекта, стања
енергетских система у објекту и грађевинском стању објекта.
Објекти који представљају јавне тачке критичне енергетске потрошње Општине Тител су:
− Дом здравља – здравствена станица, Шајкаш;
− ОШ “Светозар Милетић“, Тител;
− ОШ “Светозар Милетић“ – издвојено одељење, Лок;
− Народна библиотека “Стојан Трумић“, Тител;
− Дом здравља – главни објекат, Тител;
− Предшколска установа “Плави чуперак“, Тител;
− ОШ “Исидора Секулић“ – издвојено одељење, Мошорин; и
− Зграда Општине, Тител.
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Према рангирању јавних објеката највећу укупну специфичну потрошњу енергије имају углавном мањи
објекти Општине Тител, који за грејање користе појединачне пећи на дрва, електричне грејалице и
централно грејање конвенционалним котловима на чврсто гориво. Производња топлотне енергије старим
конвенционалним котловима на чврсто гориво обично је пропраћена лошом регулацијом производње
топлотне енергије, тј. температура у систему грејања се не регулише трокраким електромагнетним
вентилом према спољашњој температури, већ се регулација ради ручно. Такође, ови објекти имају лоше
грађевинско стање објекта. Са становишта стања енергетских система могу да се уоче неколико техничких
решења енергетских система који утичу на повећану потрошњу енергије: централно грејање најчешће
ручно вођеним конвенционалним котловима на чврста горива и конвенционалним гасним котловима,
грејање појединачним пећима на чврсто гориво, ТА пећима и електричним грејалицама, хлађење
појединачним сплит климама, производња топле потрошне воде појединачним електричним бојлерима,
коришћење сијалица са ужареним нитима и некатегорисаних електричних уређаја. Већина јавних објеката
општине Тител нема термоизолацију спољашњих зидова, подова и крова, који се налазе у лошем стању. У
великом броју објеката се налази стара дрвена и метална столарија, без заптивних трака у лошем стању.
Мере за унапређење енергетске ефикасности
На основу анализе докумената из области енергетске ефикасности Општине Тител, следеће мере за
смањење губитака енергије и побољшање енергетске ефикасности су предложене:
1. термоизолација зидова, кровова и подова;
2. заптивање старе спољашње столарије и постављање завеса или венецијанера / замена старе спољашње
столарије;
3. коришћење обновљивих извора енергије;
4. замена конвенционалних извора топлоте (котлови на гас, котлови на чврсто гориво, електрични котлови)
модерним изворима топлоте (кондензацијски гасни котлови, пиролитички котлови, топлотне пумпе);
5. замена предимензионисаних извора топлоте;
6. регулација система грејања трокраким регулационим вентилом према спољашњој температури;
7. увођење централног система грејања и избацивање локалних пећи на гас, чврсто гориво и електричне
грејалице где год је то могуће;
8. уградња баласних вентила на систему грејања за потребе уравнотежење цевне мреже;
9. изолација цевовода који пролазе кроз негрејани простор;
10. стављање ван функције система грејања који пролази кроз део објекта који се не греје (уградња вентила
на систему);
11. уградња темостатских вентила на грејним телима;
12. замена сијалица са ужареном нити са штедљивим сијалицама;
13. уградња савремених лавабоа, писоара и водокотлића са фотоћелијама;
14. куповина електричних уређаја класе А;
15. замена старих електричних инсталација;
16. редовно одржавање објекта;
Општина Тител је потписник Споразума градоначелника (Covenant of Mayors) који представља европску
иницијативу која насеља и градове укључује у борбу против климатских промена, а циљ потписивања је
смањење штетних гасова за 20% до 2020. год, унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења
енергије из обновљивих извора, преузевши тако обавезу испуњавања ових циљева.
Обновљиви извори енергије
Узимајући у обзир чињеницу да је општина Тител пољопривредна средина, постоје велики потенцијали
искоришћења отпада из примарне пољопривредне производње који неповратно пропада. Производња
„зелене“ топлотне и електричне енергије, биоплина, као и еколошког ђубрива, веома су значајни не само
као обновљиви извори енергије, већ и за саму заштиту животне средине. Поред енергије која се
потенцијално може добити из отпадака примарне пољопривредне производње, општину Тител карактеришу
и изразити капацитети енергије ветра.
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И поред великих капацитета за коришћење обновљивих извора енергије, општина Тител до сада није
направила значајнији корак у овој области високог развојног потенцијала.
Највећи изазови општине Тител у области животне средине могли би бити:
- Екосистемски приступ у управљању животном средином;
- Заустављање загађења животне средине отпадом и отпадним водама;
- Интегрисана производња хране и енергије;
- Уштеда енергије у јавном сектору;
- Елиминација енергетског сиромаштва становништва;
- Развој зелене економије и зелене инфраструктуре;
- Адаптација на климатске промене;
- Очување геонаслеђа;
- Одрживо коришћење реке Тисе;
- Заустављање губитка биодиверзитета и вредности пејзажа;
- Квалитетна и сигурна пијаћа вода;
- Здрава храна;
- Регионално управљање заједничким природним ресурсима;
Реч је о изазовима, који имају две функције: да директно и са одрживим резултатима одговоре на
најизраженије проблеме данашњице општине Тител на пољу животне средине и да припреме локалну
заједницу за период након 2020., који ће несмањено обиловати новим изазовима.
Највећа ограничења за остваривање напретка у области животне средине су:
- Мањак финансијских средстава;
- Сиромаштво;
- Непоштовање закона;
- Незаинтересованост локалне самоуправе;
- Погрешна алокација буџетских ресурса;
- Неразумевање могућности зелене економије за развој локалне заједнице;
- Несхватање могућности енергетске ефикасности за развој локалне заједнице;
- Интереси јавних и јавно-комуналних предузећа;
- Мали капацитет удружења грађана;
- Слабо знање из области писања пројеката, fundraising-a, управљања пројектним циклусом
заинтересованих страна;
- Слаба регионална сарадња.
Стога би посебан напор носилаца Стратегије локалног одрживог развоја требало да буде побољшање
апсорпционог капацитета субјеката са територије локалне самоуправе за развој елемената интегралног
управљања животном средином и коришћење институционалних, програмских, финансијских и техничких
средстава за унапређење локалне животне средине и квалитета живота.
Закључци анализе стања садржани су у СВОТ анализи.
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4.3. СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ
• Водни ресурси, реке Дунав и Тиса;
• Хидрографско-климатски услови;
• Специјални резерват природе „Тителски брег“;
• IPA и IBA подручја;
• Изузетно геонаслеђе;
• Екосистеми Дунава и Тисе;
• Геоморфолошки, хидролошки, орнитолошки и
ботанички локалитети који су у Плану за
валоризацију од стране Завода за заштиту природе
Србије;
• Лочка, Гардиновачка и Тителска провала;
• Природна мрестилишта рибе у плављеном делу
тока Дунава;
• Једно од најбогатијих риболовних подручја
Војводине;
• Плодно земљиште вредног педолошког састава;
• Добри услови за развој органске и производње
здраве хране;
• Неразвијена индустрија;
• Добри услови за развој зелене економије;
• Значајан потенцијал аграрне биомасе;
• Умерено-перспективно и перспективно подручје
енергетских потенцијала;
• СРП „Ковиљско-петроварадински рит“;
• Влажна станишта;
• Површине погодне за наводњавање;
• Значајни хидро-геотермални потенцијали;
• Особености руралног предела великог
потенцијала;
• Вредни природни пејзажи и амбијенталне целине
• Систем јавних чесми;
• Еуро-вело 11;
• План управљања СРП „Тителски брег“ до 2022.;
• Локални план управљања отпадом;
• Добри услови за развој еколошки прихватљивог
туризма;
• Стратегија развоја комуналних услуга до 2016.;
• Удружења грађана у области заштите животне
средине;

30. новембар 2016. год.

СЛАБОСТИ
• Подручје делимично угрожене животне средине;
• Расута загађења из пољопривреде и домаћинстава;
• Неконтролисана примена хемикалија у
пољопривреди;
• Индивидуална ложишта, емисија загађујућих
гасова и чађи током грејне сезоне;
• Спаљивање жетвених остатака;
• Економско-енергетска неискоришћеност
потенцијала биомасе;
• Неизграђеност комуналне инфраструктуре и
посебно система управљања отпадним водама;
• Дивља сметлишта;
• Неискоришћеност природних потенцијала;
• Енергетска неефикасност;
• Неискоришћеност обновљивих извора енергије;
• Непостојање Стратегије енергетског развоја
Општине;
• Слаба пошумљеност територије Општине;
• Ерозија Тителског брега;
• Физичко-хемијска и микробиолошка неисправност
централног водоводног система;
• Географска припадност најсувљем делу Бачке;
• Споро успостављање интегрисаног система
управљања отпадом;
• Непостојање ЛЕАП и интегралног катастра
загађивача;
• Недовољно развијени капацитети локалне
заједнице за прилагођавање на климатске промене,
одговор на природне непогоде и управљање
еколошким ризицима;
• Непотпуна валоризација природног капитала на
територији Општине;
• Недовољно развијени капацитети локалне
заједнице за управљање у области животне средине;
• Ниска одговорност и еколошка свест локалне
заједнице;
• Демографски угрожено подручје и велика
социјална искљученост;
• Ниска вредност хуманог развоја и висок индекс
развојне угрожености;
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МОГУЋНОСТИ
• Геопарк леса „Lesland“;
• Европски коридор 7;
• Мултифункционални еколошки коридор Тисе;
• Река Бегеј;
• Европска стратегија за Дунав (Дунавска
стратегија);
• СРП „Царска бара“ и „Ритови доњег Потисја“;
• Стаништва заштићених и строго заштићених
врста од националног значаја и локални еколошки
коридори у зони утицаја на СРП Тителски брег;
• Бачки регионални систем водоснабдевања;
• Формирање региона за управљање комуналним
отпадом;
• Еуро-вело 6;
• Процес прикључивања Републике Србије ЕУ;
• Европске и међународне иницијативе / планови /
програми / процеси / покрети у области заштите
животне средине и енергетске ефикасности;
• Европски претприступни фондови, остали
програми међународне помоћи, републички и
покрајински фондови;
• Развој тржишта „зелених“ послова, услуга и
предузетништва;
• Важност социо-економских елемената енергетске
ефикасности;
• Повећана тражња за енергијом;
• Иновације у области животне средине и
енергетске ефикасности;
• Јавно-приватна партнерства као модел сарадње и
развоја;
• Предвиђена демографска кретања у Војводини до
2020;
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ПРЕТЊЕ
• Ерозивно дејство Дунава и Тисе;
• Близина Новог Сада;
• Близина аутопута;
• Спор процес успостављања система за регионално
управљање комуналним отпадом;
• Изостанак интеграције питања животне средине и
енергетске ефикасности у остале јавне политике;
• Интензивна пољопривреда;
• Развој међународног транспорта;
• Развој привреде у суседним локалним
самоуправама мимо принципа одрживог развоја /
покретање индустријске производње са застарелим
технологијама;
• Извори загађења из суседних локалних самоуправа;
• Неодрживе навике становништва у Републици
Србији / неспремност да се прихвате и примене
иновације;
• Скупа почетна улагања за индивидуе у одрживе
системе енергетске ефикасности;
• Недостатак приватних финансијских фондова за
подршку инвестиција;
• Осиромашење друштва;
• Предвиђена демографска кретања у Војводини до
2020.;
• Пад образованости младих у Србији;
• Негативне екстерналије економске кризе;
• Недовољна институционална сарадња на свим
нивоима;
• Неусклађеност секторских политика – различити
интереси појединих сектора;
• Неразвијеност партнерстава (пре свега јавноприватних);
• Недовољни институционални, секторски и стручни
капацитети за имплементацију пројеката;
• Низак ниво друштвене еколошке свести;

4.4. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
Акционим планом даје се допринос достизању баланса између развоја и очувања, односно између
економске исплативости и еколошке одрживости живота у општини Тител. Акциони план садржи
приоритете, мере и индикаторе резултата, синтезно дајући правац деловања заинтересованих страна на
пољу заштите, очувања и унапређења животне средине, али кроз одрживи развој свих комплементарних
области које синергијски утичу на квалитет животне средине општине Тител и живота локалног
становништва.
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Приоритет 1: Здравија, квалитетнија и безбеднија животна средина општине Тител.
Сврха овог приоритета јесте да учини простор општине Тител здравијим, квалитетнијим и безбеднијим за
живот смањујући број и интензитет постојећих и потенцијалних фактора угрожавања здравља људи,
квалитета животне средине и безбедности становништва.
Приоритет 2: Развој зелене, циркуларне економије општине Тител.
Сврха овог приоритета јесте да развија локалну економију која је пријатељски настројена према животној
средини, симултано унапређујући социо-економски статус становништва општине Тител и смањујући
негативан утицај људских активности на животну средину.
Приоритет 3: Ресурсно ефикасна општина Тител.
Сврха овог приоритета јесте да да допринос одрживој будућности општине Тител стварајући природноенергетски ресурсно ефикасну локалну заједницу.
Приоритет 4: Унапређење вредности и функција екосистема општине Тител.
Сврха овог приоритета јесте да повећа вредност свих екосистема општине Тител холистичким приступом у
управљању простором.
Приоритет 5: Унапређење институционалних и секторских капацитета у области заштите животне
средине са фокусом на развој интегралног управљања животном средином на територији општине
Тител.
Сврха овог приоритета јесте да афирмише локалну заједницу одрживог знања, међусекторске сарадње,
међугенерацијског поверења, капацитета за ефективно антиципирање и ефикасно управљање долазећим
променама у окружењу.

ПРИОРИТЕТ
1. Здравија,
квалитетнија и
безбеднија животна
средина општине Тител.

МЕРЕ
1.1. Ремедијација
контаминираног и
деградираног простора
на територији
Општине.

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
1.1.1. Израђеност Интегралног катастра
контаминираног и деградираног простора и
загађивача и потенцијалних загађивача животне
средине Општине.
1.1.2. Реализованост пројеката (еко)ремедијације и
биолошке рекултивације свих контаминираних и
деградираних простора на територији Општине.
1.1.3. Реализованост пројеката функционалног
оживљавања тако обновљених простора.
1.1.4. Број ревитализованог контаминираног и
деградираног простора.

1.2. Управљање
штетним организмима,
материјама и
факторима ризика по
здравље и животну
средину.

1.2.1. Ефективност управљања ризиком од
угрожавања здравља људи и загађења животне
средине.
1.2.2. Успостављеност интегрисаног мониторинга
штетних организама у животној средини.
1.2.3. Реализованост Програма контроле популација
комараца, крпеља и глодара.
1.2.4. Унапређеност општинске комуналне
зоохигијене.
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1.2.5. % смањења популације незбринутих животиња
и повећања добробити животиња.
1.2.6. Еколошко-економско искоришћавање
алергених врста.
1.2.7. Број неуклоњених вештачких извора
јонизујућег зрачења.
1.2.8. % смањења употребе биохазардних производа
и процеса у пољопривреди.
1.2.9. Број измештених фарми ван насељених места.
1.2.10. % едукованог становништва о употреби и
одлагању производа хемијске индустрије.
1.2.11. % смањења аерозагађења in situ смањењем
употребе фосилних горива у грејању и престанком
паљења лисне масе.
1.2.12. Константност промовисања здравих
животних навика.
1.2.13. Квалитет пијаће воде.
1.2.14. Број и квалитет заштићених изворишта пијаће
воде.
1.2.15. % пречишћених отпадних вода.
1.2.16. Број здраствених обољења узрокованих
штетним организмима, материјама и факторима
ризика по здравље и животну средину.
1.3. Примена
интегрисаних мера
прилагођавања на
климатске промене и
управљања еколошким
ризицима и природним
непогодама.

1.3.1. Безбедност локалног животног простора.
1.3.2. Угроженост Општине (поготово од суша,
поплава и ерозија).
1.3.3. Реализованост Плана развоја и примене
интегрисаних мера прилагођавања на климатске
промене и управљања еколошким ризицима и
природним непогодама.
1.3.4. Изграђеност капацитета локалне заједнице за
примену интегрисаних мера и имплементацију
Плана.
1.3.5. Управљање променама у локалној самоуправи.
1.3.6. % покривености територије системима за
наводњавање и одводњавање.
1.3.7. Број отресишта и хидрантске мреже на
прикључењима атарских путева на локалне путеве.
1.3.8. % подигнутости ветрозаштитних појасева.
1.3.9. Квалитет управљања јавним површинама.
1.3.10. % повећаности површина под шумама и
насељским зеленилом.

1.4. Развој елемената
локалног система
интегрисаног
управљања отпадом.

1.4.1. Реализованост Локалног плана управљања
отпадом.

1.5. Јачање
безбедности хране.

1.5.1. Развијеност органске и биодинамичке
производње.
1.5.2. Распрострањеност употребе еколошких и
биоразградивих препарата за заштиту биља.
1.5.3. Едукованост произвођача хране.
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1.5.4. Присутност зелених технологија у производњи
хране.
1.5.5. Формираност заштитних зона (буфер зоне).
2. Развој зелене,
циркуларне економије
општине Тител.

3. Развој ресурсно
ефикасне општине
Тител.

2.1. Развој модела
зелене, циркуларне
економије.

2.1.1. Реализованост Плана развоја локалне зелене
економије општине Тител 2015.-2020.
2.1.2. Број примера циркуларне економије.
2.1.3. % смањења количине отпада и
неискоришћеног отпада.
2.1.4. Заступљеност интегрисане производње хране и
енергије in situ.
2.1.5. Изграђеност бициклистичких стаза.
2.1.6. Развијеност циклотуризма.
2.1.7. Број „зелених“ кооператива.
2.1.8. Вредност улагања у зелену инфраструктуру и
зелене технологије.
2.1.9. Број нових зелених производа и услуга.
2.1.10. Развијеност тржишта производа и услуга
зелене економије.
2.1.11. Број зелених социјалних предузетништва.
2.1.12. Диверзификованост руралне економије.
2.1.13. Реализованост Програма подстицања увођења
чистије производње у јавном и приватном сектору /
посебно: EMAS, ISO 14001 и еко знака кроз систем
јавних набавки.
2.1.14. % побољшања социо – економског стања
локалног становништва.
2.1.15. Степен угроженог становништва обухваћеног
зеленом економијом.
2.1.16. Број реализованих програма оспособљавања
за зелене послове и зелена радна места.
2.1.17. Број новостворених радних места у зеленој
економији.

2.2. Развој елемената
тржишта аграрне
биомасе.

2.2.1. Изграђеност јавног складишта за биомасу.
2.2.2. % употребе жетвених остатака као енергента.
2.2.3. Број изграђених когенеративних постројења на
биомасу.
2.2.4. Број имплементираних пројеката из области
биомасе на територији Општине.
2.2.5. Број новостворених радних места у сектору.
2.2.6. Развијеност тржишта биомасе.

3.1. Унапређење
енергетске
ефикасности.

3.1.1. Вредност улагања у одрживи енергетски развој
Општине.
3.1.2. Реализованост Програм одрживе енергије
(SEAP) општине Тител за период 2015.-2020.
3.1.3. Успостављеност елемената енергетског
менаџмента општине Тител.
3.1.4. Степен унапређености енергетске ефикасности
јавне инфраструктуре и логистике.
3.1.5. Штедљива јавна расвета.
3.1.6. % повећаности енергетске ефикасности у свим
секторима производње и потрошње енергије.
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3.1.7. Број нових објеката изграђених на постулатима
зеленог градитељства.
3.1.8. Ниво примењености еколошко-енергетског
менаџмента у управљању фармама, узгоју и држању
животиња.
3.1.9. Број енергетски одрживих фарми и
газдинстава.
3.1.10. Константност дисеминације модела
енергетске ефикасности.
3.1.11. % повећања примењених еколошкоенергетских иновација и технологија.
3.1.12. Број имплементираних пројеката из области
енергетске ефикасности на територији Општине.
3.1.13. Број новостворених радних места у сектору.
3.2. Повећање
употребе обновљивих
извора енергије у
укупној потрошњи
енергије.

3.2.1. Створеност институционалних услова за
коришћење ОИЕ: биомасе (са акцентом на биомасу
из пољопривреде) енергије ветра, соларне,
хидропотенцијала и геотермалне енергије.
3.2.2. Степен изграђености енергетских
инфраструктурних погона за производњу и
коришћење обновљивих извора енергије.
3.2.3. Број реализованих програма едукације о
коришћењу ОИЕ.
3.2.4. Афирмисаност биофарминга.
3.2.5. Прихваћеност концепта самоодрживог села.
3.2.6. Број ЈПП на пољу ОИЕ.
3.2.7. Број изграђених биогасних постројења.
3.2.8. % употребе биомаса за производњу топлотне
енергије у јавним установама.
3.2.9. % употребе соларне енергије за припрему
топле потрошне воде у објектима јавне намене.
3.2.10. Ниво смањености употребе фосилних горива.
3.2.11. Број имплементираних пројеката из области
ОИЕ на територији Општине.
3.2.12. Учешће ОИЕ у укупној потрошњи енергије.
3.2.13. Број новостворених радних места у сектору.

3.3. Ефикасно
коришћење природних
и енергетских ресурса.

3.3.1. Утицај потрошње ресурса једне територијалне
области на друге.
3.3.2. Створеност институционалних услова за
примену различитих извора финансирања,
укључујући опорезивање и мобилизацију домаћих
извора, приватна улагања, нова партнерства и
иновативне изворе финансирања ефикасног
коришћења природних и енергетских ресурса.
3.3.3. Распрострањеност одрживе потрошње и
производње.
3.3.4. % бачене хране.
3.3.5. % неискоришћених природних и енергетских
ресурса на територији Општине стављени у
функцију одрживог развоја.
3.3.6. Степен побољшања социо – економског стања
локалног становништва.
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3.3.7. Ниво енергетског сиромаштва / број
енергетски сиромашних домаћинстава.
3.3.8. Уштеде у јавној потрошњи остварене
ефикаснијим коришћењем ресурса.
3.3.9. Индикатори регионалне конкурентности.
3.3.10. Број имплементираних пројеката.
4. Унапређење
вредности и функција
екосистема општине
Тител.

4.1. Одрживо
управљање простором
локалних екосистема.

4.1.1. Укупна вредност природног капитала и
локалног и регионалног предела.
4.1.2. Степен очуваности општих и посебних
функција локалних екосистема.
4.1.3. Степен очуваности општих и специфичних
еколошких карактеристика локалних екосистема.
4.1.4. Ниво интегралности којим се планирају и
одрживо користе водни ресурси.
4.1.5. Ниво интегралности којим се планирају и
одрживо користе земљишни ресурси.
4.1.6. Ниво интегралности којим се планирају и
одрживо користе шумски ресурси.
4.1.7. Развијеност концепта биорегионализма на
територији Општине.
4.1.8. Оствареност циљева програма „Натура 2000“.
4.1.9. Очуваност рибљег фонда.
4.1.10. Степен међусуседске сарадње у одрживом
управљању заједничким / дељивим природним
ресурсима кроз
имплементацију Плана заједничког управљања
дељеним природним ресурсима. (реализованост
Плана)
4.1.11. Број имплементираних пројеката из сфере
управљања заједничким природним ресурсима.
4.1.12. Реализованост Плана управљања СРП
Тителски брег.

4.2. Заштита, очување
и унапређење
природног
диверзитета.

4.2.1. Степен заштићености, очуваности и
унапређености биолошке разноврсности и
аутохтоности in situ.
4.2.2. Степен заштићености, очуваности и
унапређености геолошке разноврсности и
аутохтоности in situ.
4.2.3. Степен заштићености, очуваности и
унапређености генетичке разноврсности и
аутохтоности in situ.
4.2.4. Оствареност агродиверзитета in situ.
4.2.5. % очуваних приобаља, природних и влажних
станишта и плавних подручја.
4.2.6. Број новозаштићених природних добара.
4.2.7. Преглед природног диверзитета и
аутохтоности Тителског брега.
4.2.8. Број имплементираних пројеката.
4.2.9. Вредност улагања у очување природног
диверзитета.
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4.3. Умрежавање
еколошких, предеоних,
културних и социоекономских елемeната
локалних екосистема у
циљу одрживог
развоја.

4.3.1. Геопарк леса.
4.3.2. Тителски брег као национални центар
геолошког туризма.
4.3.3. Ниво одрживог коришћења природног наслеђа
као инструмента развоја локалне заједнице.
4.3.4. Квалитативно је унапређен урбани и рурални
пејзаж и предео.
4.3.5. Очуваност аутентичног изгледа руралних
средина.
4.3.6. Константност реализације локалних,
регионалних, националних и међународних
еколошких и развојних програма.
4.3.7. Унапређеност капацитета локалних субјеката
за очување функција екосистема.
4.3.8. Интегрисаност циљева очувања функција
локалних екосистема у едукативне програме.
4.3.9. Утицај директних и индиректних фактора
угрожавања функција локалних екосистема.
4.3.10. Оствареност одрживе равнотеже између
заштите животне средине и унапређења хуманог
капитала (одрживо коришћење услуга екосистема).
4.3.11. Број имплементираних пројеката.
4.3.12. Број иновативних тематских идеја
претворених у производ или услугу.
4.3.13. Индикатори регионалне конкурентности.

5.1. Јачање стручних и
техничких капацитета
локалних субјеката за
управљање
програмско –
пројектним циклусом
у области заштите
животне средине.

5.1.1. Унапређеност стручних и финансијских
капацитета локалних стејкхолдера за модеран
еколошки менаџмент и управљање природним
ресурсима.
5.1.2. Константност трансфера најбољих пракси и
дисеминације знања.
5.1.3. Ниво успостављења „зелене администрације“ и
„зеленог рачуноводства“ у локалној самоуправи.
5.1.4. Унапређеност хуманог капитала и образовања
за одрживи развој локалне заједнице.
5.1.5. Степен развијености техничких капацитета
локалне заједнице за боље управљање животном
средином – ниво имплементације ГИС и ИКТ.
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5.2.1. Интегрисаност савремених принципа заштите
животне средине и одрживог развоја у све секторске
практичне политике на локалном нивоу.
5.2.2. Афирмисаност мултисекторског и
мултидисциплинарног приступа области управљања
животном средином.
5.2.3. Број ЈПП у области заштите животне средине и
енергетске ефикасности.
5.2.4. Реализованост донетог дугорочног општинског
Правилника о суфинансирању програма и пројеката
из области управљања животном средином.
5.2.5. Ниво учешћа локалне заједнице у управљању
локалним заштићеним природним добрима.
5.2.6. Присутност друштвено одговорног понашања
становништва према животној средини, еколошког
волонтеризма и еколошке филантропије.
5.2.7. Унапређеност система енергетског менаџмента
у локалном јавном сектору.
5.2.8. Развијеност система интегрисаног
(био)мониторинга стања и квалитета животне
средине.
5.2.9. Ефикасност успостављеног јединственог
система информисања јавности у области заштите
животне средине и енергетске ефикасности.
5.2.10. Унапређеност финансијске инфраструктуре
локалне заједнице за имплементацију пројеката у
области заштите животне средине и енергетске
ефикасности.
5.2.11. ЛЕАП.
5.2.12. Број имплементираних пројеката.

5. ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И РАЊИВЕ ГРУПЕ
Према последњем попису становништва 2011. године у општини Тител живи 15.738 становника, од чега
7.885 мушараца и 7.853 жена2, и према броју становника једна је од најмањих у Војводини. Укупан број
домаћинстава на територији општине је 5.177 са просечно 3.04 члана по домаћинству што је смањење у
односу на претходни Попис кад је тај број био 3.15. Општина Тител са 148 рођених и 264 умрлих годишње,
има негативан природни прираштај.
5.1. ЗДРАВСТВО
Здравље се у оквиру важних стратегија и програма развоја земаља, региона и локалних заједница
разматра у складу са дефиницијом Светске здравствене организације која гласи: „Здравље је стање
потпуног психичког, физичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести и
онеспособљености“. У Трећем програму ЕУ у области здравља3 за период 2014 – 2020. године, наводе се
четири основна циља које би земље требало да укључе у своје здравствене политике: промоција доброг
здравља и превенција болести; развој иновативних и одрживих здравствених система; повећање

2
3

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Републички завод за статистику
енг. Third Health Programme 2014-2020, http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

30. новембар 2016. год.

Службени лист општине Тител

број: 15

страна 751.

доступности боље и безбедније здравствене заштите и заштита од прекограничних претњи по здравље
људи.
У Стратегији одрживог развоја Републике Србије4 дугорочни концепт одрживог развоја схваћен је
као стални економски раст који, поред економског и технолошког развоја, иновативности и друштвено
одговорног пословања, обезбеђује, између осталог, и смањење сиромаштва и унапређење здравствених
услова и квалитета живота становника.
Улога локалне самоуправе у здравственом сектору је значајна у различитим сегментима - капиталним
инвестицијама, управљању, планирању и обезбеђивању здравствених и других комплементарних услуга,
као и у учешћу у превентивним активностима и пружању примарне здравствене заштите. Локалне
самоуправе могу, да кроз своје стратегије развоја, значајно утичу на то да се здравствене услуге које се
пружају на нивоу локалне заједнице, пре свега оне усмерене на превенцију, ускладе са потребама
становништва у својој заједници.

5.1.1. Анализа стања у области здравства у општини Тител
Здравствена заштита у општини Тител је организована у оквиру Дома здравља са седиштем у Тителу чије
су организационе јединице:
- Служба опште медицине - здравствена заштита одраслих становника, кућно лечење и нега, хитна
медицинска помоћ, са стоматолошком здравственом заштитом одраслих становника;
- Служба за здравствену заштиту жена и деце, са поливалентном патронажом и дечијом и
превентивном стоматологијом;
- Служба за специјалистичко-консултативну делатност и дијагностику;
- Служба за фармацеутску делатност – апотека.
Делатности Дома здравља организују се и у територијално издвојеним организационим јединицама у
сваком насељеном месту општине. Здравствене амбуланте у Локу, Вилову, Гардиновцима пружају
здравствену заштиту становника, кућно лечење и негу и хитну медицинску помоћ, а Здравствена станица у
Шајкашу пружа здравствену заштиту одраслих становника, кућно лечење и негу, поливалентну патронажу,
лабораторијску дијагностику, здравствену заштиту жена и деце, стоматолошку здравствену заштиту,
фармацеутску делатност. У оквиру Дома здравља су и две апотеке у Тителу и Шајкашу.
Све послове у оквиру делатности Дома здравља обавља 90 запослених, од чега је 13 доктора медицине, 4
лекара специјалисте (1 гинеколог, 2 педијатра и 1 специјалиста клиничке биохемије), 1 специјалиста дечије
и превентивне стоматологије, 2 доктора стоматологије. По уговору о допунском раду ради 1 интерниста (2
пута недељно), 1 радиолог (једном недељно) и 2 пнеумофтизиолога (2 пута недељно)5.
На територији општине Тител здравствене услуге пружају и специјалистичке приватне ординације, као и
три приватне апотеке (једна у Тителу и две у Шајкашу).
За здравље становника карактеристично је велико оптерећење масовним незаразним болестима као
што су хипертензија, гојазност, шећерна болест, малигне болести, које су и најзаступљеније у структури
морталитета. Постоји и пораст ризичног понашања младих и одраслих које се огледа у пушењу,
злоупотреби алкохола и дрога, неправилној исхрани и физичкој неактивности.
Кључни проблеми у оквиру здравства
У анализи проблема капацитет Дома здравља представљен је као кључни, како у смислу просторнотехничких ресурса (неадекватни услови за рад и недостатак опреме за рад, нпр. ЕКГ апарати,
дефибрилатори), тако и када је у питању недостатак кадрова. Недостатак материјалних средстава, забрана
новог запошљавања и мали број становника општине довео је до тога да постоје потребе, али не и
могућности за развијањем одређених служби које би, према мишљењу запослених у Дому здравља,
значајно унапредили здравствену заштиту становништва. Тако би, на пример, оснивање Хитне медицинске
помоћи у оквиру Здравствене станице у Шајкашу било веома значајно због велике разуђености територије,
односно удаљености Шајкаша од Титела, а обзиром и на величину насеља (у Шајкашу живи 4.377
4
5

„Службени гласник РС“, број 54/08
Стање кадрова у Дому здравља Тител на дан 30.04.2015., Дом здравља Тител, 07.05.2015.
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становника). Посебно је наглашено и лоше стање амбуланте у Мошорину (неадекватан простор и опрема).
Запошљавањем лекара специјалиста (нпр. радиолога, пнеумофтизиолога, оториноларинголога, психијатра),
као и логопеда, дефектолога и психолога биле би унапређене услуге које се пружају становништву, а тиме и
њихово здравље.
Незадовољавајући је и ниво превентивне заштите на нивоу општине и непостојање саветовалишта.
На пример, у Дому здравља од 2009. године постоји мамографски ренгенски систем и спроводи се скрининг
за рак дојке, али одзив жена на превентивне прегледе, посебно из сеоских средина, није задовољавајући.
Додатни проблем је и недостатак лекара специјалисте – радиолога (тренутно ради једном недељно).
Незадовољавајући одзив циљне популације на скрининг захтева и додатно ангажовање на информисању и
мотивисању становника које би требало спроводити у оквиру посебних превентивних акција или пројеката,
а које су недовољно заступљене. Не постоји или је недовољно развијена сарадња са медијима и другим
пружаоцима услуга на нивоу локалне заједнице које би требало укључити у превентивне акције.
Када су у питању посебно угрожене групе становништва – деца и млади, особе са инвалидитетом,
старија лица, незапослени – постоје разлике у доступности и коришћењу здравствених услуга у односу на
већинско становништво. Тако, на пример, особе са инвалидитетом немају физичку приступачност
здравственим установама, али и другим установама у општини (не постоје рампе, рукохвати, лифтови и
сл.). Установа која се сматра приступачном треба да поседује не само могућности да свака особа уђе у
установу, већ и да се по њој слободно креће и користи све неопходне просторије и опрему у установи (нпр.
тоалет или гинеколошки сто). Такође, као посебно осетљива група уочавају се и они запослени у
предузећима у стечају или реструктуирању који формално имају право на здравствену заштиту а у пракси
ово право тешко остварују.

5.2. СВОТ АНАЛИЗА - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
СНАГЕ


Едукован, стручан кадар у Дому здравља;



Постојећа опрема у оквиру здравствене
заштите;



Спремност и мотивисаност запослених за
стручно усавршавање;



Просторни капацитети којима општина
располаже и просторни капацитети Дома
здравља;



Близина Новог Сада (болница, института).

СЛАБОСТИ


Недостатак лекара специјалиста (радиолог,
пнеумофтизиолог, ОРЛ, физиотерапеут,
психијатар, психолог);



Недостатак кадра у хитној медицинској
помоћи;



Неадекватан простор и опрема у појединим
објектима Дома здравља, посебно амбуланте у
Мошорину;



Недостатак апотека у две сеоске средине;



Недовољно развијена међусекторска сарадња;



Недостатак знања и искуства у пројектном
менаџменту – писање пројеката, конкурисање,
имплементација;



Недовољна здравствена и социјална
просвећеност становништва;



Недостатак сарадње са медијима у промоцији
здравља и превентивним активностима.
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МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ



Конкурси за пројекте у земљи и ЕУ
фондови;



Миграције едукованог/стручног кадра и младих;



Забрана новог запошљавања;



Могућност финансирања специјализација
лекара;



Мањи здравстени фонд у будућности;



Програми мотивације младих лекара да
остану да раде на селу и мањим
општинама;



Низак наталитет;



Погоршавање економске ситуације у земљи;



Пад привредног развоја;



Пад животног стандарда;



Набавка опреме кроз донације;

5.3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Према Стратегији развоја социјалне заштите6 „...област социјалне заштите усмерена је ка
побољшању социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. Социјална
заштита треба да јача друштвену кохезију и да негује независност и способност људи да помогну сами
себи. ...Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у новим околностима
и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована помоћ
заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју
егзистенцију.“
Законодавни оквир у области социјалне и дечије заштите чине Закон о социјалној заштити7, Закон о
финансијској подршци породици са децом8 и Породични закон9. Законом о социјалној заштити уређују се
права на новчана давања усмерена на сиромашне (новчана социјална помоћ, једнократна помоћ) и давања
за особе са инвалидитетом (додатак за помоћ и негу другог лица), услуге социјалне заштите, установе и
пружаоци услуга, механизми за контролу квалитета, као и надлежности у оснивању и финансирању.
Законом се прецизно дефинишу и обавезе у погледу финансирања и надлежности националног,
покрајинског и локалног нивоа власти. У мандату централног нивоа су новчана права (осим једнократне
новчане помоћи), услуге домског и породичног смештаја, финансирање центара за социјални рад (ЦСР) у
делу јавних овлашћења, као и других установа чији је оснивач држава. У мандату локалног нивоа је већина
услуга у заједници, једнократна помоћ, опремање ЦСР и ангажовање додатних стручних радника који се
старају о правима и услугама које финансирају општине и градови.
Закон о социјалној заштити гарантује кориснику социјалне заштите поштовање следећих права: право
на информације, право на учешће у доношењу одлука, право на слободан избор услуга, право на
поверљивост података, право на приватност и право на притужбу. Корисником социјалне заштите сматра се
свако лице које је једном или више пута у току извештајне године користило одређене облике и мере
социјалне заштите и услуге социјалног рада у циљу решавања социјалног случаја и чији се случај, потом,
обрађује у ЦСР или стручној служби скупштине општине.
5.3.1. Анализа стања у области социјалне заштите у општини Тител
Социјална заштита је организована као републички орган и у општини Тител се остварује преко
заједничке установе Центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Жабаљ и Тител, са седиштем у
Жабљу и истуреним одељењем у Тителу. У ЦСР има укупно 19 запослених, а у Одељењу у Тителу раде три
радника: социјални радник, психолог и административни радник. По потреби, најчешће једном месечно, из
6

„Службени гласник РС”, број 108/2005.
„Службени гласник РС”, број 24/2011.
8
„Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09.
9
„Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 72/11.
7
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Жабља долазе педагог и правник. ЦСР се налази у просторијама Општинског суда Тител у којима на
располагању има две канцеларије.
Према Закону о социјалној заштити, ЦСР је установа социјалне заштите чија је делатност
одлучивање о остваривању права и коришћењу услуга социјалне заштите, као и обављање других послова у
области социјалне заштите. У вршењу јавних овлашења ЦСР обавља послове процене и планирања,
спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга, предузима
прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима. ЦСР учествује и у пословима
планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе за коју је основан, у складу са
законом и актима јединице локалне самоуправе. ЦСР иницира и развија превентивне и друге програме који
доприносе задовољењу индивидуалних и заједничких потреба грађана.
Према до сада доступним подацима Републичког завода за статистику10 о корисницима социјалне заштите
евидентно је да је све већи број особа у Тителу којима је неопходна помоћ (Табела 6).
година

укупно

деца

млади

одрасли

остарели

2011.

1720

689

102

789

140

2012.

1814

654

89

860

211

2013.

1903

694

95

912

202

Табела 6: Корисници социјалне заштите у општини Тител
Подаци из годишњих извештаја показују да се током приказаних година број корисника социјалне
заштите повећавао за око 5% годишње (5,2% је повећање 2012. у односу на 2011. годину, а 4,7% је
повећање у 2013. години у односу на 2012.)
У социјално угрожене категорије становништва у општини Тител спадају деца, млади, особе са
инвалидитетом и тешкоћама и сметњама у развоју, остарели, жртве насиља, незапослени, жене, Роми.
Највећи социјални проблем је сиромаштво, а у последњих пет година11 ЦСР у Тителу бележи стални пораст
броја угрожених лица, па тако је, на пример, број породица које примају новчану социјалну помоћ порастао
са 266 у 2010. години на 581 у 2014. години. Подаци ЦСР по годинама приказани су у Табели 7.
година

Број породица / лица примаоца новчане социјалне помоћи

2010.

266 породица, укупно 641 лице

2011.

426 породица, укупно 1030 лица

2012.

465 породица, укупно 1118 лица

2013.

492 породица, укупно 1244 лица

2014.

581 породица, укупно 1456 лица
Табела 7: Примаоци новчане социјалне помоћи у општини Тител

Поред сиромаштва, повећан је и број особа које се јављају за помоћ због насиља у породици и
вршњачког насиља, па је тако ЦСР током 2010. године било 4 пријављена случаја насиља, а током 2014. је
било 44 случаја, од чега 40 случаја насиља у породици и 4 случаја вршњачког насиља. Према мишљењу
10

Општине и региони у Републици Србији, 2012., Општине и региони у Републици Србији, 2014. Републички завод за
статистику
11
У идентификовању и анализи стања разматрани су показатељи и трендови који су били заступљени у протеклих пет
година.
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стручних радника ЦСР овај пораст може се приписати и промени ставова према насиљу уопште и значају
пријављивања насиља, као последице свеобухватних кампања против насиља које се у протеклим годинама
спроводе на националном нивоу. У ЦСР бележе и пораст броја деце која су незаштићена, васпитно
запуштена, материјално необезбеђена, као и деце и младих са сметњама у развоју, проблемима говора и
поремећајима понашања. Повећава се и број старијих лица којима је неопходна помоћ у кући, нега и други
видови подршке.
На територији општине Тител не постоји Дом за старе, а корисници се упућују у домове у Новом
Саду, Футогу, Зрењанину и Кикинди. Дом за незбринуту децу, такође, не постоји, већ се деца упућују у
домове Дечије село, Ветерник, Белу Цркву, Кулине, Сомбор, а по потреби и у Завод за васпитање деце и
омладине у Београду. Нису заступљене услуге дневног боравка за децу и младе, особе са инвалидитетом,
старије, нити услуге смештаја у прихватилиштима за жртве насиља у породици.
Повећање броја социјално угрожених лица, а тиме и обима рада стручних радника (укупно два за
општину Тител) доводи до немогућности запослених у ЦСР да се баве развојем нових услуга у заједници и
да активније учествују у креирању превентивних програма и пројеката. Тако ЦСР у Тителу у последњих
пет година није реализовао нити један пројекат, нити је имао капацитета у смислу знања и времена да на
постојеће конкурсе аплицира, те на тај начин унапреди област социјалне заштите у локалној заједници.
У пружању социјалних услуга укључена су и удружења грађана са територије општине Тител:
 Црвени крст из Титела,
 Удружење за церебралну и дечију парализу „Пријатељи Титела“ из Титела,
 Удружење параплегичара и квадриплегичара „Тиса“ из Титела,
 „Све што могу да урадим“ из Шајкаша,
 „Креативно - социјални покрет“ из Титела,
 „Романо Дром Тител“ из Титела,
 Друштво за борбу против шећерне болести општине Тител
 Удружење грађана „Млади у акцији“
 Општинско удружење пензионера Тител.
Наведена удружења грађана имају у делокругу својих активности и оне које се односе на унапређење
социјалног и здравственог положаја становништва са посебним акцентом на угрожене групе, али они своје
активности спроводе повремено, углавном волонтерски, и тиме без могућности континуираног пружања
услуга. Рад ових удружења ограничен је слабим ресурсима којима располажу (људским и финансијским) и
претежно повременим пројектним финансирањем или финансирањем кроз јавне радове. Услуге које
пружају првенствено су у домену превенције и едукације становништва, а тек понеко удружење пружа
социјалне услуге као што су помоћ у кући за старије („Креативно-социјални покрет“) или подршку особама
са инвалидитетом у виду педагошких асистената, личних пратилаца или третмане логопеда (Удружење за
церебралну и дечију парализу „Пријатељи деце“ и „Све што могу да урадим“). Наведене активности,
односно услуге, повремено су подржаване и од стране локалне самоуправе, која углавном подржава
редовне месечне трошкове појединих удружења и обезбеђује бесплатно коришћење простора за рад
удружења.
Кључни проблеми у оквиру социјалне заштите
Мали капацитети Одељења ЦСР у Тителу, са свега два запослена стручна радника, а све већи број
лица која траже различите видове социјалне помоћи и услуга своде рад стручних радника на решавање
појединачних случајева. У општини Тител је уочљив недостатак међусекторске сарадње у решавању
бројних проблема у домену социјалне заштите, те ионако мали капацитети Центра за социјални рад и
удружења грађана да одговоре на велике потребе све већег броја угроженог становништва, недостатком
шире сарадње у заједници постају још уочљивији. До недостатка бројних услуга у заједници које би
требале да унапреде положај рањивих и посебно угрожених група долази и услед парцијалног приступа у
идентификовању потреба корисника од стране ЦСР, локалне самоуправе и удружења грађана.
Постоји недостатак отворених облика социјалне заштите у заједници као што су, на пример, дневни
боравак, помоћ у кући, саветовалишта. Ове услуге су веома су значајне јер обухватају активности које
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подржавају боравак корисника у породици и унапређују њихов положај у заједници . Услуге подршке за
самостални живот и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге такође нису заступљене.
Број особа са инвалидитетом (деце, младих и одраслих) са различитим врстама проблема је 1550, од
којих 640 мушкараца и 910 жена12. Према бази података удружења „Пријатељи Титела“ која је направљена
у сарадњи са општином Тител и ЦСР за више од 200 породица неопходно је обезбедити различите видове
помоћи и подршке. У општини је 34 особе са церебралном и дечијим парализом, од којих је за осморо деце
са вишеструким сметњама у развоју неопходно обезбедити додатну подршку у виду ангажовања пет
личних пратилаца и три педагошка асистента, а за 20 породица помоћ у кући ангажовањем
геронтодомаћица и једног персоналног асистента. За десеторо деце са различитим тешкоћама и сметњама у
развоју такође је неопходно обезбедити континуирану додатну подршку у виду ангажовања шест личних
пратилаца и четири педагошка асистента. Уочено је и повећање броја деце са проблемима говора. Више од
90 деце на основу мишљења лекара специјалиста има потребе за третманима логопеда и/или дефектолога. У
општини Тител нема запослених логопеда нити дефектолога, а њихове услуге тренутно су обезбеђене за 44
деце и једно одрасло лице кроз пројекат удружења „Пријатељи Титела“ и финансијску подршку локалне
самоуправе у сарадњи са школом ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада.
Имајући у виду демографско старење становника и потребе старијих за услугама здравствене и социјалне
заштите, у општини Тител постоји недостатак програма и услуга намењених старијим од 65 година – услуге
кућне неге и помоћи у кући, дневни центри, клубови за старије. На територији општине живи 2477 лица
старијих од 65 година од којих је 993 мушкараца и 1484 жена13. Према Истраживању здравља становника у
Србији, приближно један од десет становника старијих од 65 година има ограничене могућности
самозбрињавања (самостално храњење, купање, облачење, коришћење тоалета), а чак 37,6% њих има
тешкоће у обављању свакодневних кућних активности (препрема хране, куповина лекова, вођење рачуна о
финансијама и сл.)14.
У последњих пет година услуге помоћи у кући за старије пружало је удружење грађана „Креативно
- социјални покрет“ из Титела. Услуге су биле доступне повремено, у зависности од дужине трајања
појединачних пројеката и јавних радова (између 3 и 6 месеци) које је удружење спроводило, а укупно су за
око 200 корисника ове услуге биле обезбеђене око 23 месеца током пет година. На различитим пројектима
удружења који се доносе на помоћ у кући радило је између две и десет геронтодомаћица. Услуге су биле
подржане од стране Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Министарста рада и социјалне
политике, општине Тител и Националне службе за запошавање. Тренутно се реализује пројекат "Стари не
могу да чекају" у оквиру јавних радова који се финансирају преко Националне службе за запошљавање.
Ангажоване су три геронтодомаћице које пружају услуге за 60 старијих корисника од којих су три особе са
инвалидитетом. Пројекат се реализује у Тителу, Локу и Гардиновцима и трајаће од 28. маја до 11. новембра
2015. године. Веома је значајно пронаћи механизме финансирања услуга за старије на новоу локалне
заједнице који би омогућили континуитет у пружању услуга.

5.4. СВОТ АНАЛИЗА - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ



Едукован кадар Центра за социјални рад и
максимална посвећеност радника ЦСР;



Недовољно буџетских средстава намењених
социјалној заштити;



Обучена волонтерска база у оквиру Црвеног
крста и невладиног сектора;





Спремност локалне самоуправе да се ангажује

Недостатак одговарајућих социјалних услуга
(кућна нега и помоћ у кући, дневни центри,
саветовалишта и сл.);

12

„Инвалидитет“, подаци по општинама и градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у
Републици Србији, Републички завод за статистику
13
„Старост и пол“, подаци по насељима, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији,
Републички завод за статистику
14
Истраживање здравља становника Републике Србије – 2013. Година, Ипсос Стретеџик маркетинг
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на унапређењу социјалне заштите;



Просторни капацитети којима општина
располаже и просторни капацитети Центра за
социјални рад;

Недовољан број запослених стручних радника у
ЦСР, Црвеном крсту и удружењима грађана у
односу на потребе становништва;



Недовољно добра/ефикасна комуникација
пружалаца социјалних услуга – како
интерсекторска тако и са локалном самоуправом;



Недостатак едукованог кадра у НВО сектору;



Недостатак знања о пројектном менаџменту –
писање пројеката, конкурисање, имплементација
(у ЛС, ЦСР и НВО);



Нерационално искоришћен пословни простор у
општини;



Неадекватан пословни простор Црвеног крста
(канцеларијски и магацински);



Мали број људи је запослено у НВО сектору –
углавном је ангажовање на волонтерској основи;



Недостатак тителских медија и сарадње са
медијима у решавању социјалних проблема.

Спремност за стручно усавршавање свих
пружалаца социјалних услуга;

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ



Сарадња са школом ШОСО„Милан Петровић“ и 
њихове услуге за рад са децом са тешкоћама у
развоју;



Конкурси за пројекте у земљи и ЕУ фондови за
увођење нових услуга;



Међусекторска сарадња на нивоу локалне
заједнице;



Партнерство различитих актера на пројектима у 
циљу повећања шанси за добијање пројеката и

развој нових услуга;

Већа подршка локалне самоуправе на
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Све већи број социјално угроженог
становништва и потенцијалних корисника
социјалне заштите;



Забрана новог запошљавања;



Недовољна финансијска средства локалне
самоуправе за једнократне, интервентне помоћи
угроженима;

конкурсима у писању апликација и издвајањем 
средстава из буџета за подршку пројектима ЦСР

и НВО.

Миграције едукованог кадра и младих;
Низак наталитет;
Погоршавање економске ситуације у земљи;
Пад привредног развоја;
Повећање незапослености и пад животног
стандарда.

5.5. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У складу са анализом стања и идентификованим кључним проблемима у здравственој и социјалној
заштити, а узимајући у обзир посебно угрожене групе, дефинисани су приоритети и мере Стратегије које се
планирају реализовати у периоду 2015. – 2020. године. Неки основни правци деловања у циљу унапређења
услова за живот грађана и омогућавања једнаког приступа здравственим и социјалним услугама у заједници
су:
- Развој међусекторског приступа у идентификовању проблема, анализи потреба корисника и
планирању услуга у заједници у области здравства и социјалне заштите,
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- Унапређење капацитета Дома здравља и Центра за социјални рад, пре свега јачањем људских ресурса,
кроз ново запошљавање и програме специјализација и обука, као и побољшањем техничкопросторних и технолошких услова за рад,
- Развој нових дневних услуга у заједници – саветовалишта, дневних центара, клубова, помоћи у кући
и кућне неге,
- Унапређење знања и вештина свих пружалаца услуга социјалне и здравствене заштите у општини у
области планирања, писања, конкурисања и спровођења пројеката,
- Повећање информисаности целокупног становништва, посебно рањивих група, о њиховим правима
на здравље и социјалну заштиту и превенцији болести,
- Унапређење инклузије посебно угрожених група кроз обезбеђивање доступности услуга и
укључивање у процесе планирања и спровођења мера и акција у локалној заједници.
Значај унапређења здравствене и социјалне заштите у друштву препозната је и у Програму развоја АП
Војводине 2014-2020, где се уз Приоритет 2. Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад,
као једна од мера за достизање приоритета наводи и Мера 2.3. Унапређење животног стандрада кроз
једнак приступ социјалним услугама, обезбеђење друштвене укључености и партиципативности свих
грађана. У оквиру наведене мере планирани су програми и пројекти усмерени пружаоцима услуга
социјалне и здравствене заштите како за унапређење постојећих услуга тако и за увођење нових услуга у
својим локалним заједницама.
5.6. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИОРИТЕТ

МЕРЕ

1. Унапређење услуга 1.1. Унапређење рада у
здравствене заштите хитној медицинској
помоћи

1.2. Развијање и
унапређење рада
специјалистичких
служби

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
1.1.1. Уводено 24-часовно дежурство хитне
медицинске помоћи у Шајкашу
1.1.2. Број новозапослених лекара, медицинског
особља и возача
1.1.3. Набавка возила и неопходне опреме
1.2.1. Развијен План за специјалистичко усавршавање
лекара
1.2.2. Број одобрених специјализација (нпр. радилог,
пнеумофтизиолог, психијатар)
1.2.3. Број ангажованих консултативних
специјалистичких служби (нпр. оториноларинголошке,
офталмолошке и кардиолошке службе)
1.2.4. Број новозапослених лекара
1.2.5. Број обављених специјалистичких прегледа

1.3. Унапређење
просторних и
техничких капацитета
у здравственим
установама

1.4. Реализација
пројекта адаптације
или изградње нове
амбуланте у

1.3.1. Развијен План технолошког развоја установе са
планом финансирања
1.3.2. Број и врста обављених радова и адаптираних
простора
1.3.3. Отворене апотеке у сеоским срединама
1.3.4. Број и врста набављене опреме и апарата (ЕКГ
апарати, дефибрилатори и сл.)
1.4.1. Усвојен пројекат адаптације или изградње
1.4.2. Поднети и одобрени захтеви за финансирање
различитим изворима финансирања
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

Мошорину

2. Унапређење јавног
здравља заједнице

1.5. Акредитација
установе

1.5.1. Направљен План процеса акредитације

2.1. Организовање
Саветовалишта за
превенцију здравља и
промоцију здравих
стилова живота

2.1.1. Развијен План рада и начин функционисања
Саветовалишта
2.1.2. Број активности спроведених у Саветовалишту

2.2. Оснивање
локалног савета за
здравље
2.3. Промоција новог
јавног здравља кроз
партнерство са
заједницом

1.5.2. Акредитована установа

2.1.2. Број корисника услуга Саветовалишта
2.1.3. Број превентивних активности и скрининга на
дијабетес, кардиоваскуларне и малигне болести
2.2.1. Едуковани чланови локалног савета за здравље
од стране Института за јавно здравље Војводине и
надлежног Завода за јавно здравље
2.3.1. Број спроведених промотивних и превентивних
пројеката и акција (догађаја, предавања,
информативног материјала итд.)
2.3.2. Број укључених институција и организација у
заједници у програме промоције (предшколске
установе и школе, локална самоуправа, ЦСР, приватни
сектор)
2.3.3. Обухват становништа спроведеним промотивним
акцијама

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРИОРИТЕТ
1. Унапређење
постојећих
социјалних услуга

МЕРЕ
1.1. Унапређење
капацитета Центра за
социјални рад

1.2. Јачање људских
ресурса у установама и
организацијама које
пружају социјалне
услуге

1.3. Развијање
међусекторске сарадње
и партнерства у циљу
унапређења социјалних
услуга за грађане

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
1.1.1. Повећан број запослених стручних радника и
сарадника (мин. 1 стручни радник)
1.1.2. Унапређени техничко-просторни услови за рад
(запослен помоћни радник-чистач)
1.1.3. Набављено возило за потребе теренског рада
(кућне посете, помоћ у кући)
1.2.1. Обезбеђена едукација из области планирања и
писања пројеката и развоја нових услуга за
представнике ЦСР и удружења грађана
1.2.2. Број пројеката који су развијени и послати на
конкурсе
1.2.3. Број одобрених и реализованих пројеката у
области социјалне заштите
1.2.4. Поваћано задовољство корисника социјалних
услуга
1.3.1 Формирано међусекторско тело/тим/савет које на
периодичном нивоу разматра проблеме и планира
заједничке акције и пројекте (мин. 4 пута годишње)
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1.4. Успостављање
система праћења и
анализе потреба
грађана и задовољства
корисника услугама
социјалне заштите

1.4.1. Осмишљена анкета и начин реализације и
праћења
1.4.2. Минимално два пута годишње спроведена анкета
и објављени резултати на свим огласним таблама
релевантних институција (ЦСР, општина, удружења
грађана), веб сајту општине и у медијима
1.4.3. Резултати анализа коришћени у планирању нових
програма и унапређењу постојећих услуга
2.1.1. Обезбеђена средства за ангажовање педагошких
асистената и личних пратиоца
2.1.2. Обезбеђена средства за ангажовање логопеда и
дефектолога (кроз сарадњу са ШОСО „Милан
Петровић“) током трајања школске године
2.1.3. Број деце и младих корисника нових услуга педагошких асистената, личних пратиоца, логопеда,
дефектолога
2.2.1. Обезбеђена средства (из различитих извора) за
увођење нових услуга за старије
2.2.2. Број корисника услуга кућне неге, помоћи у
кући, центра и клуба

2.1. Развијање услуга
континуиране подршке
деци и младима са
инвалидитетом и
тешкоћама у развоју

2.2. Развијање услуга
подршке старијим
особама - кућна нега,
помоћ у кући, дневни
центри и клубови за
старије
2.3. Развијање услуга
подршке особама са
инвалидитетом - кућна
нега, помоћ у кући,
дневни центар
2.4. Развијање услуга
за рад са децом и
младима са развојним
потешкоћама, у сукобу
законом и другим
тешкоћама у
социјалном
прилагођавању –
клубови,
саветовалишта и сл.
2.5. Оснивање
саветовалишта за брак
и породицу и рад са
децом и младима
2.6. Развијање
становања уз подршку
у граду и насељениим
местима

3. Унапређење
социјалне инклузије
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3.1. Обезбеђивање
доступности установа
у локалној заједници

2.3.1. Обезбеђена средства (из различитих извора) за
увођење и подршку нових услуга за ОСИ
2.3.2. Донета одлука о оснивању Дневног центра
2.3.2. Број корисника услуга кућне неге, помоћи у
кући, Дневног центра
2.4.1. Развијен и усвојен План развоја услуга за рад са
различитим групама деце и младих

2.5.1. Донете одлуке о оснивању Саветовалишта за
брак и породицу Саветовалишта за децу и младе
2.6.1. Направљена анализа постојећих капацитета за
развој услуге становања уз подршку у општини
2.6.1. Акредитовани програми
2.6.2. Лиценцирани стручњаци и
установе
3.1.1. Развијен пројекат унапређења приступачности за
особе са инвалидитетом различитим установама и
услугама
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особама са
инвалидитетом

3.1.2. Број изграђених рампи, лифтова, рукохвата,
тоалета и сл.
3.1.3. Број нових доступних услуга у заједници

3.2. Укључивање и
подршка представника
посебно угрожених
група и удружења
грађана у процесе
планирања и
спровођења инклузије

3.2.1. Број и врста тела/тимова на нивоу локалне
заједнице у које су укључени представници посебно
угрожених група

Општина Тител у континуитету је решавала питања која су у надлежности локалне самоуправе, а
која се односе на питања здравства, социјалне заштите и рањивих друштвених група. Иако по обиму
финансијских средстава која су јој расположива, општина је настојала да кроз бројне пројекте подржане од
стране иностраних донатора делимично или у целости реши настале проблеме.
Како се и у новом буџетском периоду Европске уније значајна средства усмеравају на решење
питања која су у својој основи социјалне природе, Општина Тител ће са својим партнерима настојати да
кроз пројектно финансирање обезбеди решавање питања избеглица и интерно расељених лица, социјалног
становања, спречавање насиља на женама и у породици, као и укупну безбедност локалне заједнице.
РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
У протеклих двадесет година, Општина Тител је континуирано и у складу са расположивим
средствима у локалном буџету радила на решавању проблема лица која су морала да напусте своје домове
током сукоба на простору бивше Југославије, а која су се делом населила и на територији општине Тител.
Усвајање Националне стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених лица из 2002.
године, као и Националне стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период од
2011. до 2014. године („Службени гласник РС”, број 17/11), потврдило je решеност и политичку вољу свих
релевантних државних органа од националног, покрајинског до локалног нивоа да на целовит и
транспарентан начин, свим избеглим и интерно расељеним лицима обезбеде приступ правима, омогуће
помоћ и конкретна решења како би могли самостално да донесу одлуку о својој будућности.
Полазну основу за решавање питања избеглих и расељених лица на простору општине Тител чини
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до
2020. године односи се на две циљне групе:
1) избеглице чији је статус дефинисан у складу са Законом о избеглицама и
2) интерно расељена лица са територије АП Косово и Метохија.
Ова стратегија је, у односу на избеглице, утврдила два основна, паралелна правца деловања, којима се
омогућава да избеглице слободно изаберу за њих најповољније трајно решење – повратак или интеграцију.
Остваривање и приступ правима у месту порекла и месту расељеништва је предуслов за слободан
избор трајног решења проблема избеглица и интерно расељених лица и услов одрживости тих решења.
Процес повратка директно зависи стварања услова у земљи порекла или месту порекла за повратак
избеглица и интерно расељених лица.
Процес интеграције и побољшавања животних услова избеглица и интерно расељених лица односи
се на решавање питања становања и запослења, као и на унапређење њиховог имовинског и правног
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статуса. Стратегијом развоја општине Тител и Акционим плановима у области социјалне заштите мора
бити предвиђено пружање континуиране подршке овим лицима за самосталан и у односу на остале
становнике општине економски и социјално равноправан живот.
Један од стратешких циљева Републике Србије јесте и обезбеђивање потребних услова за
остваривање равноправности избеглица које су одлучиле да живе у Републици Србији и њихово
интегрисање у локалну заједницу. У Републици Србији, 24 године након избијања првих ратних сукоба у
бившој СФРЈ, још увек борави око 44.000 лица са статусом избеглице. Од овог броја 73,97% чине избеглице
из Републике Хрватске. Највећи број избеглица борави у АП Војводини (49,36%).
Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције из јануара 2015. године, у колективним
центрима је боравило 312 избеглица.
Иако је велики број избеглих, прогнаних и ратом угрожених лица натурализован, овим лицима је и
даље потребна помоћ у решавању питања запошљавања, становања и помоћ у остваривању права у земљи
порекла, чиме би се многима знатно олакшао економски аспект процеса интеграције у локалним
заједницама у Републици Србији.
Уважавајући све напоре које локалне самоуправе и међународни донатори улажу у решавање ових
проблема, избеглице су, улажући своја средства и ресурсе, саме највише допринеле успеху своје
интеграције.
Интеграција избеглица је комплексан процес који захтева подршку избеглицама у области
решавања статусних питања, решавања стамбених потреба, запошљавања, остваривања права из пензијског,
здравственог, социјалног осигурања, и др.
Имајући у виду да је процес интеграције битно олакшан, данас главну препреку интеграцији
представљају недостатак средстава за решавање стамбених потреба избеглица и тешкоће у вези са
запошљавањем.
Због свега наведеног, Општина Тител ће и у периоду од 2016 до 2020.године наставити да пружа
директну подршку избеглим и расељеним лицима кроз креирање пројеката у сарадњи са међународном
заједницом како би кроз билатералне уговоре и пројекте финансиране из средстава УНДП, УНОПС и ИПА
програма наставила да решава отворена питања у збрињавању ове друштвене групе.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
У сфери социјалног становања превасходна улога државе је подршка најслабијима, као и
унапређење стандарда становања, за шта приватни стамбени инвеститори немају средстава ни интереса.
Данас се и у овом сектору државне помоћи, препоручује што већа примена квазитржишних механизама, као
што је подстицање конкуренције, отварање социјалног становања ка социјално осетљивијим актерима из
приватног и непрофитног сектора, подстицање различитих облика приватно-јавног партнерства, увођење
стандарда квалитета услуга, уз њихово стално побољшавање и слично.
Као први корак у циљу остваривања ове улоге државе, Народна скупштина је 2009. године донела
Закон о социјалном становању („Службени гласник РС”, број 72/09) и дала мандат Влади да припреми и
донесе основни стратешки план за дугорочно деловање у овој области – Националну стратегију социјалног
становања са Анексом – Анализа структуре домаћинства у односу на примања и одговарајући стамбени
програми и Акционим планом за спровођење Стратегије
У члану 2. Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11) прописује се јавни интерес у стамбеном
сектору и обавеза да „држава предузима мере за стварање повољних услова за стамбену изградњу и
обезбеђује услове за решавање стамбених потреба социјално угожених лица”. Након скоро потпуне
приватизације станова и укидања извора финансирања неког новог јавног стамбеног фонда за задовољење
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социјалних стамбених потреба, јавни сектор остаје без средстава за остваривање овог задатка. Држава се из
становања скоро потпуно повукла, вођена између осталог и глобалним идеолошким предпоставкама да је
„посао” у стамбеном сектору за државу окончан, јер више нема израженог стамбеног мањка, те да овај
сектор треба препустити искључиво законима тржишта.
Ипак, све чињенице указују на неопходност поновног активнијег укључивања државе у стамбени
сектор, али овај пут у другачијој мисији, кроз преузимање централне законодавне, стратешке и финансијске
улоге у стварању бољих услова за развој стамбеног сектора, посебно социјалног становања на локалном
нивоу.
Данас постоје бројни позитивни примери у земљама Европске уније (пример Аустрија, Белгија, СР
Немачка), која у овкиру општинских и градских администрација развијају систем социјалног становања, где
кроз субвенционисање месечне ренте за закуп таквих станова, пружају подршку социјално угроженим
грађанима, али и грађанима и младим породицама које желе да остану у својој средини.
Општина Тител ће у наредном периоду до 2020.године активно радити на креирању модела
социјалног становања по узору на моделе из земаља Европске уније, који је најоптималнији и економски
одржив у односу на доступна средства локалног буџета.
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ
ОДНОСИМА
Поштујући међународне стандарде и акте о заштити основних људских права, Општина Тител ће
настојати да унапреди заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима пружањем подршке
свим субјектима на активностима спречавања и сузбијања тих видова насиља. Општина ће кроз рад својих
органа управе подстицати примену међународних и домаћих правних норми и стандарда којима се штите
људска права, промовише родну равноправност и забрањује сваки вид насиља над женама у породици и
партнерским односима, као облик насиља који у највећем обиму погађа жене.
Како би дала свој допринос у решавању овог друштвено распрострањеног проблема, Општина ће на
локалном нивоу кроз рад органа управе настојати да спроводи мере које су у сагласности са Националном
стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима. Да би се
координисано спроводиле акције на локалном нивоу није увек потребно или није увек могуће преузети
моделе, структуре тела и одбора успостављених на државном нивоу, већ треба практично сагледати, и у
функцију ставити, постојеће сродне локалне одборе и координациона тела. То је посебно значајно када се
ради о мањим заједницама са ограниченим људским и материјалним ресурсима као што су Општина Тител.
Мултисекторски приступ решавању проблема насиља препоручен је у бројним међународним
документима и то је модел који ће примењивати и општина Тител у решавању наденог проблема.
Према расположивим подацима, центри за социјални рад имају праксу размене података о
насиљу у породици с другим организацијама. Према резултатима истраживања који су спроведени на
националном нивоу, 88 % испитаних ЦСР има праксу размене података с другим организацијама у локалној
самоуправи, а 12 % не размењује податке с другима. Међутим, као што је указано, у погледу појединих
података (нпр. о исходу кривичне пријаве) нема повратних информација. Брзина размене података која у
великој мери утиче на квалитет сарадње и квалитет заштите жртава насиља различита је у ЦРС. Сталну
размену података о насиљу у породици са другим организацијама има 34 % ЦСР. Будући да 54 % само
повремено размењује податке с другима, стварна сарадња различитих актера у погледу сузбијања и
спречавања насиља у породици и насиља над женама – није адекватна. ЦСР је институционално, процесно
и реактивно, најупућенији на полицију, с којом највише и размењује податке.
Последњих година знатно је повећан број јавних кампања против насиља у породици. Те кампање
водиле су организације цивилног друштва, али су се републичка и покрајинска тела за равноправност
полова и други субјекти однедавно укључили у организовање конференција, кампања, штампање плаката и
информативних материјала и слично. Највећи број тих активности одржава се у оквиру међународне
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кампање „16 дана активизма против насиља над женама”. Такође, често се организују кампање и друге
превентивне активности на локалном нивоу, у које се све активније укључују локална тела за
равноправност полова.
Општина Тител ће посебну пажњу у решавању овог проблема посветити у периоду до 2020.године у
сарадњи са надлежним републичким и покрајинским институцијама, док ће са локалним удружењима
грађана радити на креирању кампање у локалним медијима који ће на директан начин допринети смањењу
насиља у породици. Општина ће пружати подршку у раду локалном телу за родну равноправност као
активном телу за борбу против насиља; подстицаће израду, промоцију и спровођење локалних акционих
планова за борбу против насиља над женама; као и креирање специјализоване услуге за жртве насиља у
локални систем услуга у области социјалне заштите, који ће се финансирати из буџета локалане
самоуправе.
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОПШТИНИ ТИТЕЛ
Општина Тител ће и у периоду од 2016 – 2020.године наставити да спроводи мере које треба да
допринесу унапређењу положаја ромске заједнице у локалној средини. Стратешки циљ општине је да
унапреди положаја Рома у Тителу, што треба да доведе до смањења разлика која сада постоји између
положаја ромске популације и осталог домицилног становништва.
Општина Тител ће активно радити на питањима образовања, услова становања, запошљавања,
проблемима у вези са реадмисијом, питањима доступности личних докумената, социјалним осигурањем и
социјалном заштитом, здравственом заштитом, положајем ромкиња, информисањем, културом, политичким
учешћем и представљањем Рома, дискриминацијом и другим сродним питањима.
Узимајући у обзир важност и значај овог питања, Општина Тител ће у складу са расположивих
финансијским средствима приступити изради посебног Акционог плана који ће ближе регулисати мере које
ће на локалном нивоу бити усмерене на побољшање положаја ромске заједнице у периоду 2016 –
2020.година.
РЕИНТЕГРАЦИЈА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ
Уврштавањем Републике Србије на листу такозваних безбедних земаља, питање реадмисије је
последњих година добило на политичком значају. Истовремено, Република Србија се налази на првом
месту на листи земаља порекла тражилаца азила у Западној Европи. Оваква ситуација, на основу споразума
о реадмисији, отвара могућност повратка више од 100.000 лица. Прихват ових лица захтева да се хитно
сагледају питања која се тичу начина обезбеђивања ефикасне и квалитетне заштите повратника.
Посебно се указује на чињеницу да се питање повратка Рома, који чине доминантан број
повратника, у процесу будућег спровођења ове стратегије, не може разматрати одвојено од решавања
њиховог укупног положаја у Републици Србији. Досадашње активности у области спровођења процеса
реинтеграције повратника биле су без системског и координираног приступа од стране ресорних
министарстава, других државних органа као и без довољне сарадње с јединицама локалне самоуправе.
На основу до сада усвојених докумената на националном нивоу као и других расположивих
информација у вези с повратком, утврђени су приоритети за неколико области: издавање личних
докумената, решавање питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и омогућавање доступности
других права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну
заштиту, итд.
Општина Тител ће активно учествовати у праћењу процеса спорвођење Стратегије реинтеграције
повратника по основу споразума о реадмисији. Своје активности настојаће да координише за активностима
Међународне организације за миграције (ИОМ) која спроводи програм једнократне новчане помоћи
повратницима. Програм немачке владе ГАРП, који спроводи ИОМ, започет је 2000. године и до краја 2004.
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године укупно 11.131 лице примило је ову врсту помоћи. Према националној припадности, од укупног
броја добровољних повратника, 63,37 одсто изјаснило се као Роми, 19,02 одсто као Муслимани – Бошњаци
и 10,93 као Срби.
БЕЗБЕДНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
У складу са усвојеном Стратегијом полиције у заједници Општина Тител ће и у периоду 2016 –
2020.година наставити да сарађује и проширује облике сарадње са локалном станицом полиције. Ова
сарадња која се планира у складу је и са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију, којим се, између осталог, промовише прихватање европских вредности и стандарда,
промовисање људских и мањинских права, полиција као сервис грађана. Смернице израду програма
сарадње са полицијом у заједници је дат и у препорукама Организације за Европску безбедност и сарадњу
у оквиру докумената које је ова организација сачинила у циљу развоја рада полиције у заједници.
У складу са наведеном стратегијом Општина Тител је у обавези да формира саветодавна тела на
нивоу локалне заједнице у циљу укључивања релевантних субјеката заједнице у решавање безбедносних
проблема. Ова тела ће поред идентификовања кључних безбедносних проблема заједнице, креирати низ
пројеката, програма и акција усмерених ка унапређењу безбедности, а посебно у области превенције:
(малолетничке деликвенције, болести зависности, насиља у породици, безбедности саобраћаја) сарадње
полиције са грађанима, медијима и другим субјектима заједнице.
У ефективан развој полиције у заједници у Републици Србији неопходно је да се као партнери
укључе грађани, органи државне управе, органи локалне самоуправе, територијалне аутономије, цркве и
верске заједнице, мањинске заједнице и групе и сектор цивилног друштва.
Полиција у остваривању јавних интереса мора развијати програме по мери локалних заједница, јер
различите заједнице немају исте проблеме и не могу на исти начин да на њих одговоре.
За одрживи развој полицијске делатности у заједници, у реализовању активности, треба се
оријентисати према следећим приступима:
1) локални приступ који подразумева да проблеме треба решавати тамо где се јављају;
2) проблемски приступ који подразумева да проблеме треба решавати анализирајући структуралне
узроке, сагледавањем свих фактора и расположивих средстава за стварање безбедности, а не само оних који
се односе на традиционални полицијски рад ;
3) партнерски приступ који подразумева да проблеме треба решавати заједно са другима; полиција
мора да сарађује са свим појединцима, институцијама и групама у заједници; посебно са другим службама
и организацијама које су компентентније или имају боља средства за решавање проблема. Потребна је
широка стратешка сарадња са другима, заједницом и грађанима;
4) кооперативни приступ који подразумева да полицију треба опажати као део заједнице;
5) проактивни приступ који подразумева да полиција преузима иницијативу и не треба да буде
ограничена реактивним мерама након што је кривично дело учињено, или пошто је примљен позив за
помоћ.
У складу са усвојеном Националном стратегијом, Полиција ће сензибилисати локалну власт у
Тителу за решавање безбедносних проблема, истицати заједничке интересе и потребу да живот грађана
буде квалитетнији кроз стварање повољног безбедносног амбијента.
Полиција ће учествовати у раду саветодавних тела и група на нивоу општине Тител и насеља и у
оквиру њих разматрати и предлагати унапређење безбедности људи и имовине.
Саветодавна тела ће у складу са специфичностима општине, имати одговарајући састав који
омогућава свеоубухватно и ефикасно идентификовање, одређивање приоритета и решавање безбедносних
проблема.
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У том смислу препоруке за рад саветодавниох тела су: дефинисање безбедносних проблема у
заједници; одређивање стратегије деловања; предлагање, разматрање и усвајања конкретних пројеката за
решавање безбедносних проблема (посебно превентивног карактера); прецизирање улога и одговорности у
спровођењу активности; формирање радних група које ће се бавити решавањем безбедносних проблема
кроз креирање и имплементацију конкретних пројеката и евалуација активности.
Проблемска партнерства биће флексибилан оквир у којем ће полиција заједно са другим субјектима
приступати решавању безбедносних проблема који су идентификовани у сарадњи са заједницом.
Партнери у развоју полиције у заједници ће иницирати пројекте од заједничког интереса и у
реализовању истих укључивати оне субјекте који могу допринети успешности постизања циљева. У том
смислу, руководиоци субјеката стратегије пружиће подршку представницима њихових институција за
учешће и реализовање заједничких пројеката. Решавање безбедносних проблема у заједници представља
предузимање мера за решавање безбедносних проблема и евалуацију њихових ефеката у одређеном
временском периоду.
Полиција ће у циљу имплементације проблемски оријентисаних мера, сачињавати акционе планове
који ће дефинисати идентификовани безбедносни проблем, краткорочне и дугорочне циљеве, приоритете,
конкретне мере, интерне и екстерне ресурсе за имплементацију, модалитете сарадње са субјектима
заједнице, временске оквире имплементације и методе и рокове за евалуације.
У решавању безбедносних проблема полиција ће тражити и омогућити подршку заједнице кроз
одговарајућа партнерства.
Реализовање проблемских мера усмерених ка ситуацији, извршиоцима/жртвама и заједници
омогућиће свеобухватни приступ решавању безбедносних проблема у односу на постојећи традиционални
(појединачни) начин решавања проблема.
6.

МЛАДИ, СПОРТ, ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

6.1. СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

Млади
 Основан савет за младе
 Започето оснивање канцеларије за младе
 Младима је омогућено информисање о
раду општине кроз сајт општине као
званично средство информисања
 Велик број удружења грађана
 Велики потенцијал за ангажовање младих
у рад локалне заједнице кроз
организовање НВО
Спорт
 Спортска друштва
 Спортски савез
 Постојање активних спортских клубова у
свим насељима
 Велик број деце и омладине се бави
спортом
 Значајни резултати остварени у области
кошарке

Млади
 Некомпетентност савета за младе
 Старење становништва и низак наталитет
 Недостатак места у предшколским установама
 Лоша посећеност едукативних програма, млади
су заинтересовани више за програме забаве
 Миграција младих у веће градове у земљи и
иностранству
 Није формирана КЗМ
 Није донешен ЛАП за младе
 Садржаји који мобилишу младе су најчешће
сведени на неколико активности: фолклор,
концерти, турнири
 Недовољан број едукација у области
неформалног образовања
 Слаба искоришћеност људских ресурса
 Мали број организација сарађује са
иностранством, углавном се ослањају на
домаће фондове
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Постоји интересовање за организацију
међународних такмичења у области
спорта
Образовање
 Постојање основних школа у свим месним
заједницама
 Средња школа
 Школски инспектор
 Општина финансира стипендије за
најбоље студенте
 Преговори су у току за отварање оделења
Факултета за економију
 Добра сарадња са удружењима грађана
 Квалитетан наставни кадар
 Постојање развојних планова образовних
установа
 Методологија образовања
 Искуство у писању пројеката и добра
искоришћеност средстава добијених путем
пројеката
Култура
 Историјско наслеђе
 Годишњи план културних манифестација
 Мултиентичности и мултикултуралност
 Култ-уметничка друштва у свим местима
 Народна библиотека „Стојан Трумић“
 Галерија Стојан Трумић
 Културне манифестације које се
организују привлаче становништво из
Општине, али и региона
 Организоване секције које се не баве само
фолклором већ и осталим гранама у
култури, у више места у Општини
Информисање
 Постојање сајта Општине који је веома
посећен
 Постојање локалног радија
 Постојање воље локалне управе за
оснивањем медија центра, који ће имати за
циљ квалитетно и континуирано
информисање локалне заједнице о свим
аспеткима и привлачење дописника свих
медија у Републици Србији и региону
 Постојање месних канцеларија у свим
насељима, као потенцијал за односе са
јавношћу




Спорт
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Недостатак садржаја за младе
Опште сиромоштво
Слаба међусекторска сарадња и координација

Недостатак кадра који се професионално бави
системским развојем спортских клубова –
особе које руководе спорстким удружењима се
овим послом махом баве волонтерски
 Недостатак адекватних простора за поједине
врсте спорта – недовољна опремљеност
спортских хала/сала
 Недостатак бициклистичких и трим стаза
 У малој мери искоришћени релативно добри
услови за повезивање спорта и туризма
 Проблем финансирања спорта, услед слабе
привреде и недостатак самодоприноса у
месним заједницама
 Недостатак спортске хале у несељеном месту
Тител
 Спортске манифестације се углавном дешавају
у школским игралиштима и/или на фудбалским
игралиштима по насељеним местима
 Фискултурне сале у веома лошем стању?
Образовање
 Недовољна ангажованост удружења грађана
 Школски полицајац- нема
 Недовољна информисаност
 Неадекватни простори за ваншколске
активности
 Старење становништва и низак наталитет –
лоша демографска ситуација – све је мање
ученика
 Недовољна и неадекватна техничка
опремљеност – наставна средства
 Слаба искоришћеност модерне технологије у
настави
 Образовна структура родитеља
 Недовољна материјална мотивација наставног
кадра Изражена тенденција смањења ученика у
школама
Култура
 Непостојање позоришта
 Биоскоп – зграда у веома лошем стању
 Лоша инфраструктура објеката културе,
објекти нису дуго одржавани
 Слаб одзив грађана на манифестације
 Недовољна информисаност
 Недовољна ангажованост удружења грађана
 Лоша комуникација културних организација и
институција са медијима
 Низак степен здравог критичког мишљења у
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заједници
Недостатак културних садржаја за „средње“
генерације
 Недостатак стручних кадрова у области
културе
 У општинској администрацији није предвиђено
радно место културног менаџера за особо која
ће сарађивати са институцијама/ установама /
организацијама културе
 Културне институције/ установе / организације
имају проблем са финансирањем, недовољно је
средстава обезбеђено преко пројеката
Информисање
 Непостојање канцеларије за брзе одговоре за
потребе решавања текућих административно
пословних проблема становништва
 Једини радио не снима тематске емисије услед
недостатка кадрова
 Циљна група штампаних медија – старија
популација
 Општина је слабо заступљена на друштвеним
мрежама и не обраћа се млађој популацији
 Непостојање особе задужене за односе са
јавношћу у Општини


МОГУЋНОСТИ











Велики број удружења која имају
потенцијал и жељу за рад са младима
Апсорбција финансијских средстава из
фондова ЕУ
Раст привреде у Општини и могућност
сарадње у области друштвено одговорног
пословања
Међуопштинска сарадња
Процес придруживања ЕУ
Дунавска стратегија
Општа безбедност грађана изнад
просечног републичког нивоа
Унапређење свих области друштвене
делатности након доношења националних
и покрајинских стратешких докумената и
акционих планова
Стратегија Европа 2020

ПРЕТЊЕ










Проблем финансирања спорта, културе и
младих
Конкурсни услови за програме ЕУ укључују
суфинансирање, што је често препрека за
интензивнију апсорбцију средстава
Закон о волонтирању није примењив у пракси
Забрана запошљавања у јавном сектору
Гашење села – неповољна демографска
ситуација
Одлив становништва
Честе измене прописа и њихово тумачење
Нови закон о информисању и медијима је
прописао излазак државе из власништва у
медијима.
Незаинтересованост удружења и НВО за рад на
информисању јавности
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6.2. МЛАДИ
Демографски подаци
У општини Тител број младих константно се смањује, па је тако у односу на попис из 2002. године, у 2011.
години број становника у категорији младих опао. Значајан пад бележи се у категорији становништва од 15
до 19 година старости, који чине најмлађу категорију младих.

Насељено место
Тител
Шајкаш
Мошорин
Гардиновци
Лок
Вилово
Укупно

Број становника
Број становника
%
(попис 2011.)
(попис 2002.)
5.294
33.
5.894
4.374
27.
4.550
2.569
16.
2.763
1.297
1.485
1.114
1.255
1.090
1.103
15.738
100
17.050
Табела 8: Број становника по насељеним местима

%
34.5
26.7
16.2
8.7
7.4
6.5
100

Млади, према старосним групама и полу, 2010.─2011.
2010.*
Млади (15─29 година)
Радни контингент становништва
(15─64 година)

2011.**

Женско
1524

мушко
1679

женско
1410

мушко
1613

5427

5821

5187

5697

Табела 9: Број становника и млади
Извор: Републички Завод за статистику
Запошљавање младих је један од кључних изазова са којим се суочавају млади у Општини Тител. Највећи
број незапослених у општини чине млади у категорији од 25 од 29 година старости.
У општини је основан и делује Савет за младе, а који се до сада за неколико година, састао неколико пута.
Канцеларија за младе је започета са оснивањем али је до сада урађено само бирократски део посла, у
смислу припореме све неопходне документације и статутарних одлука Скупштине Општине Тител, али
није основана и регистрована, већ се у 2015. години очекује да се КЗМ оснује и започне са припремом ЛАП
а за младе Општине Тител.
Неформално образовање је најчешће организовано од стране основних и средњих школа и то у складу са
ресурсима које поседују. Млади имају могућност да се образују путем семинара и тренинга које организују
удружења из и изван општине. Од 2013. године све основне школе у општини су ушле у процес каријерног
информисања преко ГИЗ програма, СТШ „Милева Марић“ има тим за каријерно вођење у школи који је
активан и представљен својим радом у Републици Србији.
Потребно је унапредити укључивање младих у процес доношења одлука на локалном нивоу кроз удружења
и кроз Савет за младе у општини.
За здравље младих у Општини Тител се брине Дом здравља Тител који има амбуланте у свим насељеним
местима и тренутно поседује општу праксу и педијатријску праксу, те пружа услуге здравствене заштите
становништва уједно и младих. Такође млади имају стоматолошку ординацију у ОШ „Светозар Милетић“ у
Тителу.
Слободно време младих у Општини Тител углавном није организовано, осим кроз фолклор и очување
традиције и различитих спортских активности.
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Најчешћи извори информисања младих у општини су друштвене мреже, мејлинг листе и интернет сајт
општине, путем којих се дистрибуирају информације од значаја за младе.
Придобијање пажње младих путем информисања је изазов свих удружења и институција које се баве
младима.
6.3. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА-МЛАДИ
ПРИОРИТЕТИ

МЕРЕ

Oснивање
1.
Оснаживање 1.1.
младих
кроз почетак рада КЗМ
континуиране
и
савремене програме

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
и 1.1.1. Одабрана особа за координатора КЗМ
1.1.2. Добијена просторија за КЗМ
1.1.3. КЗМ започела рад и финализирала рад на ЛАП-у
за младе Општине Тител у складу са ЛАП-ом за младе
Републике Србије
1.1.4. Усвoјен ЛАП и започета примена

1.2
Унапређење 1.2.1. Формирана и редовно ажурирање базе предузећа
запошљавања младих и институција
кроз мере локалне
КЗМ
1.1.2.
Организована медијска кампања са циљем
промоције волонтирања и обављања стручне праксе у
предузећима
1.2.3.
Млади константно се обавештавају о
информацијама
које
доприносе
побољшању
запошљавања и самозапошљавања
1.2.4. Организована обука за активно тражење посла
1.2.5. Организована обука за рад на рачунару
1.2.6. Организована обука за развој предузентништва и
израду бизнис планова
1.3. Повећање нивоа
образовања
младих
кроз
систем
неформалног
образовања младих

1.3.1. Успостављена локална услуге – радна пракса за
каријерно вођење и информисање
1.3.2. Успостављен општински Волонтерски центар
(умрежавање)
1.3.3.
Организоване обуке/радионице из области
каријерног информисања
1.3.4. Организовани реални сусрети са светом школства
и са светом рада
1.3.5. Организован сајам факултета и средњих школа

1.4.
Унапређење 1.4.1. Организоване трибине, радионице, предавања о
здравља младих и рад здрављу младих
на превенцији болести

30. новембар 2016. год.
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
1.4.2. Организована едукација из области прве помоћи у
сарадњи са Црвеним крстом
1.4.3. Организована такмичења из области прве помоћи

1.5
Унапређење 1.5.1. Израђен и дистрибуиран рекламни и
информисаности
информативни материјал о активностима КЗМ
младих
1.5.2. Формиран и редовно одржаван Инфо центар у
оквиру КЗМ
1.5.3. Умрежене све институције и НВО које нуде
садржаје за младе
1.5.4. Организована едукација младих за рад у медијима
и са медијима
1.6
Побољшање 1.6.1. Организовани спортски садржаји
квалитета слободног
времена младих
1.6.2. Организовани еколошки садржаји
1.6.3. Одржан и промовисан локални волонтерски
едукативни центар
1.6.4. Организовани културно уметнички садржаји
1.7.1. Умрежени са локалним, регионалним, државним
1.7.
Унапређивање и међународним центрима за младе
мобилности младих
1.7.2. Промовисана мобилност младих у локалној
средини
2.
Дaљи
развој
локалног
институционалног
система омладинске
политике

2.1.
Примена
стандарда
рада
локалних
КЗМ
у
складу са препорукама
МОС-а

2.1.1. Реализоване активности за које је директно
задужена КЗМ у оквиру ЛАП-а
2.1.2. Реализоване активности које имају за циљ
праћење спровођење ЛАП-а

2.2.
Стицање 2.1.3. Реализоване активности које проистичу из
компетенција ЛК у примене Стандарда рада локалне КЗМ
складу са препорукама
МОС-а
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Унапређење
3.
Развој
ван 3.1
капацитета локалних
институционалног
система
локалне НВО
омладинске
политике
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
3.1.1. Умрежена локална омладинска удружења са
омладинским удружењима у региону и шире
3.1.2. Организована обука из области волонтеризма,
функција НВО
3.1.2. Организована обука
имплементација пројеката

писања

пројеката

и

3.1.3. Унапређена инфраструктура - простор за рад са
младима, активности младих и развој волонтеризма
3.2 Подршка раду
Покрајинске
мреже
локалних
КЗМ
и
Националне
асоцијације локалних
КЗМ

3.2.1. Иницирани и организовани састананци са
представницима Покрајинске мреже КЗМ-а
3.2.2 Иницирани и организовани састанци са
представницима Националне асоцијације локалних
КЗМ

3.3
Континуирана 3.3.1 Иницирани и организовани састанци
сарадња са другим представницима КОМС-а
кровним
организацијама
3.3.2
Иницирани и организовани састанци
представницима НАПОР-а

са
са

6.4. СПОРТ
Према демографским подацима од укупног броја становника општине Тител (15.738), њих 12.498 је
старосног доба од 5 – 65 година, што представља реалан број потенцијалних учесника у спортским
активностима.
Иако немамо информације о организованим рекреативним активностима, изузев радничких спортских
игара, са сигурношћу можемо рећи да у предшколском и школском спорту учествује укупно 1852 ђака, (са
констатацијом да један мањи број средњошколаца није са територије општине Тител) и ако том броју
додамо број 256 активно регистрованих играча – сениора (који су завршили школско средње образовање),
добићемо број од 2108 активних учесника у спортским активностима, што представља 16,87 % од реалног
броја потенцијалних учесника у спортским активностима.
АНАЛИЗА СПОРТА У ОПШТИНИ ТИТЕЛ
Инструментални механизми који постоје у општини Тител, а задужени су за одржавање система
спорта су пре свега Општинско веће и члан Општинског већа задужен за област спорта и Спортски савез
општине Тител, који имају задатак да се баве развојем спорта и спортске културе у складу са својим
планом, програмом и надлежностима.
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Организациона шема спортских субјекатa, неопходних за фукционисање спорта
Локална самоуправа
▼
Општинско веће
▼
Члан Општинског већа
▼
Спортски савез
▼
Спортске организације
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Одмах после Другог светског рата 1945 године, сва затечена предратна имовина спортских организација и
савеза, прераста у Фонд за обнову спорта. На тој основи 1949 године формира се Савез организација за
физичку културу (СОФК). СОФК-а, 1993 године мења име у Спортски савез, али Законом о спорту из 1996
године Спортски савез формално губи дотадашњи статус колективног представника спортских
организација и савеза, а самим тим и значај који је до тада имао. Законом о утврђивању надлежности АПВ
из 2002 године, такозваним Омнибус законом враћа се део ингиренција у области спорта Спортском савезу,
чиме Спортски савез постаје носилац и предлагач програма од општег интереса. Свој прави значај
Спортски савез добија 12.аплила 2011. године, ступањем на снагу новог Закона о спорту који предвиђа
постојање Спортских савеза у свакој локалној самоуправи, уз јасно одређене надлежности. Општински
спортски савези су део националне спортске невладине организације Спортског савеза Србије, препознате у
националном спорту као организације које имају задатак да воде бригу о спорту у локалним самоуправама,
преко којих се задовољавају потребе и интереси грађана у јединицама локалне самоуправе и који су једини
овлашћени да подносе предлоге годишњих програма.
Спортски савез општине Тител је основан као правни следбеник СОФК-е Тител, 29.03.1993. године.
Седиште Савеза је у Тителу, улица Главна бр 1.
Спортски савез општине Тител 20.10.2006. године обнавља свој рад, а од 01.01.2007. године, као сервис
локалне самоуправе преузима одређене надлежности око успостављања матичне евиденције спортова,
спортиста, спортских објеката, праћења спортских активности и успостављања јасног система
финансирања са контролом коришћења добијених средстава, као и помоћи око адаптације и опремања
спортских објеката и терена.
Основни циљ Спортског савеза општине Тител је остваривање спортских интереса и стварање услова за
бављење спортом грађана општине Тител, а приоритетни задаци Савеза су усмерени на довођење
спортских организација у законске и статутарне оквире, као и залагање за рационални систем такмичења у
свим спортовима, афирмацију аматерског спорта и промоцију и поклањање више пажње раду са млађим
селекцијама, школском спорту и рекреацији грађана.
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАЗИВ
Аероклуб ''Тител'' - Тител
ЖКК. ''Тител'' - Тител
РК. ''Милетић'' - Мошорин
Карате клуб ''Тител'' - Тител
Коњички клуб ''Филипус'' – Шајкаш
ОКК. ''Борац 2012'' – Шајкаш
РК. ''Тител-ЈД'' - Тител
ФК. ''Борац'' - Шајкаш
ФК. ''Милетић'' - Мошорин
ФК. ''Обилић'' - Вилово
ФК. ''Слога'' - Лок

ГОДИНА ОСНИВАЊА
1939.
2004.
1982.
1980.
2015.
2012.
1955.
1925.
1930.
1931.
1932.
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17.
18.
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ФК. ''Тител'' - Тител
ФК. ''Хајдук'' - Гардиновци
ШК. ''Тител'' - Тител
ШК. ''Хајдук'' - Гардиновци
ШК. ''Шајкаш'' - Шајкаш
СРД. ''Булет'' – Вилово
УСР. ''Сомче'' – Лок
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1912.
1929.
1946.
2006.
1979.
2000.
нема прецизног податка

Табела 10: Спортски клубови, удружења и друштва који су чланови Спортског савеза
У општини Тител постоји 18 регистрованих клубова и удружења, који су чланови Спортског савеза
општине Тител, а обављају спортске активности у оквиру 8 спортских грана: фудбал, рукомет, кошарка,
шах, карате, ваздухопловни спортови, спортско пецање и коњички спорт. Према броју клубова
најмасовнији је фудбал (6 клубова), шах (3 клуба), Рукомет, кошарка и спортско пецање (по 2 клубаудружења), карате, ваздухопловни спортови и коњички спорт (по 1 клуб).
За потребе израде Програма развоја спорта, Спортски савез је спровео анкетно истраживање у којем је
учествовало свих 18 спортских клубова и удружења, а према тим подацимам има укупно 540 регистрованих
спортиста са 943 чланова (регистрованих спортиста и осталих чланова) у свим спортским организацијама у
општини Тител.
Из анализе података уочавамо да је највећи број регистрованих спортиста у фудбалу, у коме као
најмасовнијем спорту учествује чак 351 регистрованих спортиста што је 65 % од укупног броја
регистрованих спортиста.
Назив
Број из регистра спортиста
% од укупног броја
Фудбал
351
65 %
Рукомет
45
8,33 %
Кошарка
67
12,41 %
Шах
66
12,22 %
Карате
0
0%
Ваздухопловни спортови
2
0,37 %
Спортско пецање
0
0%
Коњички спорт
9
1,67 %
У к у п н о:
540
100 %
Тебела 11: Табела учешћа у спортовима од укупно регистрованих 540 активних спортиста
Деца и пионири
229
42,41 %
(од 7 – 15 година)
Кадети и омладинци
55
10,18 %
(16 – 18 година)
Сениори
256
47,41 %
(преко 18 година)
У к у п н о:
540
100 %
Тебела 12: Табела учешћа у спортовима према старости
У погледу полних разлика према добијеним подацима има регистрованих тек 87 спортискиња, што чини
16,11 % од укупног броје регистрованих спортиста.
Према подацима добијеним анализом у спортским клубовима ради 22 тренера. Проблеми који су истакнути
у анализи радне групе везују се за стручно оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак
школованих тернера за рад са млађим категоријама. Повезано са тим уочава се проблем надзора и контроле
броја укључених тренера без добијених лиценци за рад, као и број од 12 наставника и професора физичког
васпитања, који представљају стручни кадар, а од којих ни један није ангажован у спортским клубовима.
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ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Организације у области спорта са територије општине Тител имају ограничене ресурсе, а често имају и
веома уску базу за приходовање, тако да је њихово одрживо финансирање функционални приоритет.
Већина од њих се одржава искључиво захваљујући у великој мери донацијама из општинског буџета, а
заједничка констатација свих клубова је да су највеће ставке трошкова везане за такмичарски спорт:
путовања, надокнаде службеним лицима, обавезе према гранским савезима, као и надокнаде за спортске
стручњаке.
Уређење система финансирања спорта је једна од најважнијих ствари, јер је без финансирања немогуће
обезбедити ни материјално техничке услове за развој спорта, али ни мотивисати и задржати спортске
раднике и саме спортисте у систему спорта. Без значајнијег улагања на пољу финансирања свих области у
спорту, не може бити напретка ни у врхунском, ни у аматерском, а ни у рекреативном спорту.
Општина Тител према одлуци о буџету за 2015. годину подршку локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (функција 810 Услуге рекреације и спорта), финансира са укупно 6.747.000,оо
динара што чини 1,2 % укупног буџета општине Тител. Финансирање обухвата годишње и посебне
програме спортских организација, манифестације од значаја за општину Тител, куповину специфичне
опреме и реквизита, одржавање спортских објеката, школски спорт, спорт за све и функционисање
Спортског савеза. У том смислу треба сагледати могућност процентуално већег издвајања буџетских
средстава за област спорта, које не би требало да буде мање од 2,5 % од укупних буџетских средстава, чиме
би се у великој мери отворили простори за суфинансирање ширег спектра активности које представљају
потребе и интересе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе.
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ:
Основни услов за спровођење спортских активности је постојање спортских објеката, са неопходном
пратећом спортском опремом у зависности од спортске дисциплине.
Према постојећим подацима у општини Тител постоји 25 спортских објеката, од којих имамо 4 школске
сале и 9 школских терена на отвораном при основним и средњој школи и 6 фудбалских стадионаигралишта, 1 мини пич терен, 4 терена за рукомет, мали фудбал и кошарку и 1 спортски аеродром, који се
налазе при спортским клубовима.
Један мањи део постојећих спортских објеката је у добром стању, док већина објеката захтева хитну
адаптацију или финализацију радова, као што су:
 финализација реализације пројекта изградње управне зграде ФК.''Тител'' у Тителу,
 финализација реализације пројекта изградње управне зграде ФК.''Хајдук'' у Гардиновцима,
 финализација реализације пројекта изградње трибина ФК.''Борац'' у Шајкашу,
Објекти за чијом изградњом постоји значајна потреба:
 спортска хала у Тителу,
 отворени спортски терени у приобаљу реке Тисе у Тителу,
 стаза и јама за скок у даљ у свим основним школама,
 бацалиште за куглу у свим основним школама,
вишенаменски јавни терени за вежбање у свим насељеним местима

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Рб.

1
2
3
4

Службени лист општине Тител

Рб.

% учешћа
буџета
67,95
76,90
66,00
100,00
86,36
95,90
83,33
91,70
97,67
100,00
62,57
100,00
60,00
85,00
-

број: 15

Број ђака и наставника-професора физичког васпитања у ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА - 2015.
Укупно
Не ради
Број
Ангажовано у
Број спортских
Назив
% који ради физичко
ђака
физичко
наставника
клубу
терена
299
0
ПУ.''Плави чуперак
630
10
98,41
3
9
ОШ.''Светозар Милетић''
620
5
99,19
2
3
ОШ.''Исидора Секулић''
329
11
96,66
2
СТШ.''Милева Марић''
Укупно
1.878
26
98,35
7
12
Табела 14: Број ђака и наставника – професора физичког васпитања у образовним установама

Назив

Спортски
Број
Број
Сениори
Омладинци
Пионири
Петлићи
стручњаци
спортиста
чланова
4
25
19
18
26
88
114
ФК.''Тител'' - Тител
1
12
13
25
56
РК.''Тител'' - Тител
2
20
15
32
67
76
ЖКК.''Тител'' - Тител
22
6
0
28
39
ШК.''Тител'' - Тител
1
0
32
Карате клуб ''Тител'' - Тител
1
2
2
26
Аероклуб ''Тител'' - Тител
1
29
0
29
40
ФК.''Слога'' - Лок
0
38
УСР.''Сомче'' - Лок
2
29
13
15
57
82
ФК.''Обилић'' - Вилово
0
40
СРД.''Булет'' - Вилово
1
24
14
38
64
ФК.''Хајдук'' - Гардиновци
22
0
22
22
ШК.''Хајдук'' - Гардиновци
5
19
15
21
49
104
150
ФК.''Борац'' - Шајкаш
0
ОКК.''Борац-2012'' - Шајкаш
1
14
2
0
16
25
ШК.''Шајкаш'' - Шајкаш
2
20
15
35
47
ФК.''Милетић'' - Мошорин
1
9
11
20
60
РК.''Милетић'' - Мошорин
9
0
9
32
Коњич.клуб ''Филипус''- Шајкаш
Укупно
22
256
55
122
107
540
943
Табела 13: Број активних спортиста и чланова у спортским клубовима и удружењима чланицама СПОРТСКОГ САВЕЗА - 2015.

Број активних спортиста и чланова у спортским клубовима и удружењима чланицама СПОРТСКОГ САВЕЗА - 2015.
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Фудбалско игралиште
Рукометни терен
Вишенаменски терен

Фискултурна сала

Рукометни терен

Фискултурна сала-ГШ
Фудбалски терен-ГШ
Кошаркашки терен

Прив.-спорт.аеродром

Фудбалско игралиште

Рукометни терен

Фудбалско игралиште

Терен за мале спорт.

Рукометни терен
Фудбалко игралиште

Рукометни терен

Фискултурна сала

Фудбалско игралиште
Мини пич терен
Кошаркашки терен
Мултифункционални
терен

Фискултурна сала

Фудбалско игралиште

Рукометни терен

Фудбалско игралиште

Тител
Тител
Тител

Тител

Тител

Тител
Тител
Тител

Тител

Лок

Лок

Вилово

Вилово

Вилово
Гардиновци

Гардиновци

Гардиновци

Шајкаш
Шајкаш
Шајкаш

Шајкаш

Мошорин

Мошорин

Мошорин

97 х 67 м

28х17х8м

42 х 22 м

106 х 65 м
40 х 20 м
28 х 15 м

Трава

Паркет

Тартан

Трава
Веш.трава
Бетон

Линолеум

Асфалт

36 х 22 м
10х4х4,5 м

Асфалт
Трава

Асфалт

40 х 20 м

40 х 20 м

Трава

Асфалт

Трава

Трава

Паркет
Трава
Асфалт

Асфалт

Паркет

Трава
Бетон
Тартан

Подлога

ОШ.И.Секулић

ОШ.И.Секулић

ФК.''Борац''
ФК.''Борац''
ФК.''Борац''

ОШ.С.Милетић

ОШ.С.Милетић

ОШ.С.Милетић
ФК.''Хајдук''

ФК.''Обилић''

ФК.''Обилић''

ОШ.С.Милетић

ФК.''Слога''

Аероклуб ''Тител''

ОШ.С.Милетић-ГШ
ОШ.С.Милетић-ГШ
СТШ.М.Марић

ОШ.С.Милетић-ДШ

ОШ.С.Милетић-ДШ

ФК.''Тител''
РК.''Тител''
ОШ.С.Милетић-ДШ

Корисник

Р.Србија

општина Тител

општина Тител

Р.Србија

Р.Србија

ФК.Борац
општина Тител
ФК.Борац

Р.Србија

Р.Србија

Р.Србија
општина Тител

општина Тител

општина Тител

Р.Србија

општина Тител

Ћирић Агро ДОО

Р.Србија
Р.Србија
Р.Србија

Р.Србија

Р.Србија

општина Тител
општина Тител
Р.Србија

Власник

да

не

не

да

не

не
да
не

не

не

не
не

не

не

не

не

да

не
не
не

не

не

Употребна
дозвола
не
не
не

број: 15

ФК.''Милетић''
ФК.''Милетић'',
рукомет,мал фуд.кошарка
50 х 20 м
Асфалт
РК.''Милетић''
мали фудбал,рукомет
45 х 23 м
Асфалт
ОШ.И.Секулић
Табела 15: Евиденција спортских терена у општини Тител у 2015. години

мали фудбал рукомет одбојка,кошарка,
стони тенис
велики фудбал

мали фудбал, рукомет, кошарка

рукомет,мал.фуд.
велики фудбал
рукомет,кошарка, одбојка,
мал.фудб.,стони тенис
кошарка,одбојка,
рукомет
велики фудбал
мали фудбал
кошарка

мали фудбал, рукомет, баскет

99 х 60 м

40 х 18 м

рукомет,кошарка, одбојка, мал.фудб.,
стони тенис
велики фудбал

103 х 65 м

700 х 60 м

10х9х3,5 м
40 х 15 м
26 х 14 м

39 х 19 м

28х15х10 м

105 х 70 м
40 х 20 м
28 х 15 м

Димензије

велики фудбал

ваздухопловни спортови

гимнастика,баскет
мали фудбал
кошарка

рукомет,мали фудбал,кошарка

кошарка, одбојка,гимнаст.

велики фудбал
рукомет,мал.фуд.
кошарка,

Намена
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Шајкаш

Назив

Место
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6.5. ПРИОРТИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА-СПОРТ
ПРИОРИТЕТИ
1. Развој спортске
инфраструктуре и
унапређење
услова
за
бављење спортом

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

1.1.Постојање модерне и 1.1.1.Реконструисани
и
опремљени
постојећи
функционално изграђене спортски објекти и отворени спортски терени у складу
и одржаване спортске са претходно припремљеним плановима и програмима
инфраструктуре
1.1.2. Изграђени нови спортски објекти и отворени
спортски
терени
у
складу
са
претходно
припремљеним плановима и програмима. Израђена
планска документација.
1.1.3.Системски испланирана изградња и одржавање
спортских објеката
1.2.1. Организоване и спроведене акције које
оснажују везу између спорта и привреде са нагласком
на финансијску подршку привреде спорту
1.2.
Успостављање
дуготрајнијег
и
стабилнијег
финансирања
свих
видова
спорта
(такмичарски,
рекреативни, школски,
спорт
особа
са
инвалидитетом....)

1.2.2. Организоване и спроведене акције које
оснажују итнерактивну везу на релацији спорттуризам
1.2.3. Организоване и спроведене едукативне и друге
активности и програме, који јачају и проширују
капацитет
спортске
организације
и
других
организација, које учествују у систему спорта у
општини

Подстицање 2.1.1. Развијено и унапређено вежбање деце у
2.
Развој 2.1.
спровођења
програма предшколским установама, јачање школског спорта и
школског спорта
који имају за циљ развој организовање такмичења
школског спорта
2.1.2. Едуковани запослени у школама, програмски
директори, педагози физичке културе, предшколске и
школске деце
2.1.3. Створени услови за задовољење потребе деце за
игром и такмичењем без обзира на пол, узраст,
националну,
расну,
верску
припадност
или
инвалидитет
2.2.
Успостављање
мреже
учесника
у
остваривању целовитог
система предшколског и
школског спорта

2.2.1. Повезана настава физичког васпитања и
ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа
са клубовима ради стварања могућности надареним
појединцима да остваре врхунска постигнућа
2.2.2. Организована такмичења у свим спортским
дисциплинама предшколске и школске деце

3.
Популаризација
рекреативног

3.1.
Омасовљавање 3.1.1. Спроведена кампања која циљано промовише
учешћа
грађана
у здраве стилове живота у којима доминира редовна
рекреативном вежбању физичка активност
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кроз систем „Спорт за
све”;
3.1.2. Организоване и спроведене акције које служе
активирању појединаца у рекреативном вежбању
3.1.3. Подстицана масовност женског спорта
3.1.4. Унапређени услови за бављење спортом особа
са инвалидитетом
3.1.5. Организовани и реализовани рекреативни
програми и активности на јавним теренима и у
природним условима
3.1.6. Едуковани сви учесници у спорту

Унапређење 4.1.1. Унапређен систем за расподелу буџетских
4.
Унапређење 4.1.
средстава кроз практична решења, која омогућују
система спорта на стручног рада у спорту
прецизнију
расподелу
средстава
спортским
нивоу општине
организацијама, на основу критеријума, садржаним у
општинским правилницима
4.1.3. Унапређен стручни рад у организацијама у
области спорта на територији јединица локалних
самоуправа.
4.1.4. Организовани
семинари и радионице за
стручно усавршавање у области спорта
5.
Унапређење
здравља
предшколске
и
школске
деце,
активних
и
рекреативних
спортиста

5.1.Подстицање
спровођења едукативних
и других програма који
имају за циљ повезивање
образовних,
здравствених
и
спортских организација.

5.1.1.
Побољшаном
сарадњом
школа,
кроз
систематске прегледе тестирања и стручне анализе и
процене, повезана настава физичког васпитања са
другим васпитно - образовним и здравственим
установама, ради унапређења општег здравља
предшколске и школске деце;
5.1.2. Едуковани активни и рекреативни спортисти и
други учесници у спорту у области здравља, кроз
успостављање и јачање везе на релацији образовање,
спорт, здравство

6.6. ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање на територији општине Тител је организовано кроз рад Предшколске установе
„Плави чуперак“ (у даљем тексту: ПУ) основане 1979. године, чији објекат се налази у насељу Тител. ПУ у
свом саставу, поред централног објекта у Тителу, има и објекат у насељу Шајкаш за целодневни и
полудневни боравак деце, као и вртиће (припремне групе) у насељима Вилово, Лок, Гардиновци, Мошорин,
али и делу насеља Тител, Горњи Тител. ПУ финансира се 80% од стране оснивача, а 20% од стране
родитеља, додатни извори финансирања не постоје, потребан је даљи развој специјализованим програмима
и приступ ЕУ фондовима у сарадњи са оснивачем.
На територији општине Тител постоје две основне школе: ОШ „Светозар Милетић“ у насељу Тител, са
истуреним одељењима у насељима Лок, Вилово и Гардиновци и ОШ „Исидора Секулић“ у насељу Шајкаш,
са истуреним одељењем у Мошорину.
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Средњешколско образовање и васпитање организовано је кроз наставу Средње техничке школе „Милева
Марић“. Школа не испуњава све неопходне стандарде, нема ученике који раде према прилагођеним
програмима, нема спортску дворану, већ за те потребе користи дворану основне школе.
Што се тиче стања у школама и предшколској установи, анкетирањем школског психолога и надлежних
тимова, дошло се до закључка да насиље није нарочито изражено, а установе образовања имају
превентивне програме у циљу спречавања насиља, као и разрађене процедуре за решавање случајева
насиља.
У средњој школи се већ годинама организује кошаркашки турнир са слоганом „Спортом против насиља“, а
ученици учествују и у Купу толеранције. Даље, ученици ретко пријављују насиље у породици, а у школи се
редовно организују едукације у вези са препознавањем породичног насиља.
Тренутно се ради на испитивању могућности за отварањем факултета за економију у насељеном месту
Тител
Образовно – васпитне установе су у овом раду анализиране с обзиром да представљају значајне локалне
актере, који могу да покрену бројне пројекте за одрживи развој заједнице.
6.7. ПРИОРТИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА-ОБРАЗОВАЊЕ
ПРИОРИТЕТИ

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

1. Развој квалитета и
доступности образовања.

1.1. Развој и подизање нивоа
васпитања
и
образовања,
ваннаставне едукације, делатности
осталих облика образовања и
целоживотног учења.

1.1.1. Унапређен образовни систем и
усклађен са потребама тржишта рада.
1.1.2. Подстакнут развој целоживотног
образовања.
1.1.3. Подстакнута настава и израда
наставног материјала на језицима
националних мањина.

1.2. Изградња нових, адаптирање 1.2.1. Унапређена наставна и ненаставна
старих објеката и побољшање инфраструктура и безбедност ученика.
услова рада и образовања.
2. Развој међусекторског
умрежавања и сарадње.

2.1. Подстицање сарадње и развој 2.1.1. Ојачана партнерства, повезивања и
институционалних и људских сарадње свих учесника у подручју
капацитета и ресурса.
образовања и запошљавања на локалном,
регионалном, државном и међународном
нивоу.
.
2.2.
Пружање
подршке 2.1.2.
Ојачани
институционални
организацијама цивилног друштва капацитети и капацитети људских
у спровођењу иницијатива у ресурса за планирање, организовање,
развоју
образовања
и вођење и спровођење програма развоја
запошљавања.
образовања и запошљавања.
2.2.1. Oјачани капацитети организација
цивилног
друштва
у
подручју
образовања и запошљавања.

6.8. КУЛТУРА
Јединица локалне самоуправе као ниво власти, према члану 4. Закона о култури, стара се о
задовољавању потреба грађана у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за
грађане, као и начин њиховог остваривања у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и Законом.
Општина у оквиру послова из изворног делокруга преко својих органа оснива установе и организације у
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области културе, врши финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката и текућих
расхода и издатака установе.
На територији општине Тител постоји само једна установа културе основана од стране општине, и
то је Народна библиотека „Стојан Трумић“. Библиотека је основана и саграђена 1945. године, има 6
запослених. Библиотечки фонд чини 28.325 књига које су у задовољавајућем стању, али нису адекватно
смештене и заштићене. Постоји посебна збирка, завичајна збирка територије коју покрива општина.
Библиотечки фонд се јако ретко обнавља, готово никад, а некад је постојала и издавачка делатност
библиотеке. У саставу Библиотеке се налази и Спомен галерија Стојана Трумића, основана 1980. године,
која располаже са 616 уметничких дела овог врсног експресионисте. Поред уметничких дела овде се налази
велики број личних предмета, сликарски прибор, дипломе и признања као и један део личне библиотеке.
Објекат у ком се библиотека тренутно налази није у адекватном стању у смислу мањка простора, потребно
је и рестаурирање уметничких дела и објекта. Библиотека има потребну опрему, рачунаре и приступ
интернету, као и званични веб сајт. Не постоји могућност електронског резервисања књига, а тренутно
нема адекватна читалачка места. Библиотека се финансира из општинског буџета. Запослени у библиотеци
се континуирано усавршавају, и редовно конкуришу за расположива средства домаћих и међународних
фондова. Запослени у библиотеци су веома активни у припремању бројних акција, пројеката, као што су
разне смотре, те и сакупљање грађе за завичајни фонд.
ЛОКАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ
Општина Тител може се похвалити изузетним богатством култирних манифестацијама које током
целе године привлаче пажњу локалног становништва као и бројних гостију.
Културне манифестација, као и субјекти културе (институције, установе, друштва и др.) основ су
одрживог развоја локалне заједнице, ради унапређења квалитета живота локалног становништва. Субјекти
културе често су апликанти, али и партнери локалној самоуправи и других локалним субјектима при
конкурисања код бројних донатора и спонзора.
ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА

ЛОКАЦИЈА

ДОГАЂАЈ/ОРГАНИЗАТОР

Март

Тител

изложба „Стварале су и стварају наше вредне руке“ / Актив жена
АКУД-а

Мај

Тител

целодневна радионица и изложба „Покажи да ти и ја покажем“ / Актив
жена АКУД-а

Јун

Шајкаш

„Мундијада“ / Удружење грађана „Љубитељи Војвођанске традиције“

Мај

Тител

„Смотра ћириличке писмености“ / Народна библиотека

Мај

Тител

„Ноћ музеја“ у организацији СТШ „ Милева Марић“ из Титела

Јун

Тител

„Дечији карневал“ обележавање завршетка школске године / АКУД
„Јован Поповић“

Август

Тител

„Великогоспојинске свечаности“ / МЗ Тител

Август

Лок

„Печуркијада“, такмичење у кувању гулаша од печурака / Друштво за
заштиту флоре и фауне Дунава и дунавског приобаља Војводине
„Форланд“
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Август

Тител

Котлић под Тителским брегом, такмичење у кувању аласке рибље / ЈП
„Тителски брег“

Септембар

Тител

„Флерт“ фестивал лепе речи, литерарно стваралаштво на српском и
руском језику и такмичење у казивању стихова на руском језику за
основце, средњошколсе, студенте / Друштво српско-руског јединства
„Тител“

Септембар

Шајкаш

„Шајкашки ражањ“/ Грађански фонд „Етнос“

Новембар

Вилово

сеоска слава у Вилову - Свети Стефан Дечански (Мратин дан) / МЗ
Вилово

Август

Лок

сеоска слава - Свети Илија / МЗ Лок

Август

Гардиновци

сеоска слава - Пренос моштију Светог првомученика и архиђакона
Стефана / МЗ Гардиновци

Ускрс

Мошорин

Сеоска слава – Свете Тројице (Духови) / МЗ Мошорин

Шајкаш

Сеоска слава - Свети Јоаким и Ана / МЗ Шајкаш

Септембар

Табела 16: Календар манифестација општине Тител
Културно-уметничка друштва и удружења
На територији општине Тител функционише 6 културно-уметничких друштва:


„Јован Поповић“ Тител



Актив жена АКУД „Јован Поповић“ Тител



АКУД „Ђерам“ Лок



„Ружини цветићи“ Вилово



„Ђокица Марковић“ Гардиновци



„Прота Светозар Влашкалић“ Мошорин



„Тиски цвет“ – Тител

АКУД „Јован Поповић“ је члан савеза аматера Војводине, а АКУД „Прота Светозар Влашкалић“ Мошорин
је члан „Деца чувари традиције - Ђерам“. Културно -уметничко стваралаштво кроз аматеризам има веома
дугу и богату традицију. Данас у Војводини има више од 420 културно - уметничких друштава са више од
1.100 аматерских позоришних и фолклорних ансабала, оркестара, хорова, певачких група, секција за
књижевност, рецитаторских секција, секција за народни вез и сликарство.
Културна добра
Значајна културна добра општине Тител приказана су у следећој табели.

30. новембар 2016. год.

Службени лист општине Тител

број: 15

страна 783.

Врста културног
добра

Временски период из ког
датира

Назив културног добра

Локација

Тителски плато

Праисторија и средњи век

Праисторијско наслеђе и утврђење

Тител

Феудвар
Стубарлија
Бостаниште

Бронзано доба
Бронзано доба
Средњи век

Праисторијско насеље
Некропола насеља Феудвар
Насеље

Мошорин
Мошорин
Мошорин

Краљев сурдук

Сарматско насеље
(3.и 4. век)

Праисторијско насеље

Мошорин

Под Грацом

Бронзано доба

Праисторијско насеље

Лок

Сребрни појас

Гвоздено доба

Појединачни налаз

Тител

Табела 17: Археолошки локалитети

Врста културног
добра

Временски период из ког
датира

Назив културног добра

Локација

Споменик културе
од великог значаја

Војнограничарски

Зграда на Парадном тргу

Тител

Споменик културе
од великог значаја

Војнограничарски

Зграда школе“Милева Марић“

Тител

Споменик културе
од великог значаја

Војнограничарски

Зграда у улици Главна бр. 2 Некадашњи аресенал за Шајке

Тител

Споменик културе
од великог значаја

Почетак ХХ века

Стамбена зграда у улици Главна бр.
32

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Крај ХIX века

Хотел „Анкер“

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

1810. год. саграђена

Српска православна црква посвећена
Успењу Пресвете Богородице

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

1812. год. саграђена

Римокатоличка црква

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Почетак ХХ века

Градска кућа

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Почетак ХХ века

Зграда капетаније

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Почетак ХХ века

Зграда грађанске школе

Тител

страна 784.
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Врста културног
добра
Споменик културе
под претходном
заштитом
Споменик културе
под претходном

Службени лист општине Тител

Временски период из ког
датира
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Назив културног добра

Локација

1933. год. саграђена

Зграда нове општине

Тител

крај XVIII и почетак XIX
века

Зграда у Улици Вука Караџића –
некадашњи Магистрат

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Крај XIX века

Зграда у Улици Главна бр. 20

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Саграђена 1925. године

Кућа са шупом у лагумима у Улици
Главна бр. 27

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Крај XIX века

Стамбена црквена зграда

Тител

Споменик културе
под претходном
заштитом

Грађен 1956. – 1958. године

Жежељев мост преко Тисе

Тител

Споменик културе
од великог значаја

Грађена од 1818. до 1919.

Црква Светог Димитрија у Шајкашу

Споменик културе

1798. год.

Српска православна црква у
Мошорину посвећена је Силаску
Светог Духа на апостоле

Мошорин

Споменик кутуре

1934. – 1937.

Капела, задужбина проте Светозара
Влашкалића - названа Лазарица. По
плану архитекте Ђорђа Табаковића
који је имао узор цркву Лазарицу у
Крушевцу

Мошорин

Споменик кутуре

1926.-1927. год.

Црква посвећена Преносу моштију
Светог првомученика и архиђакона
Стефана

Гардиновци

Споменик културе

1822.-1824. год.

Српска православна црква посвећена
Светом пророку Илији

Лок

Споменик културе

1913. год

Римокатоличка црква „Краљице
Крунице“

Лок

Споменик културе
од великог значаја

1806. год.

Српска православна црква
Табела 18: Непокретна културна добра

Шајкаш

Вилово
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Овде, такође, треба истаћи и знаменита места као што су:
„Станови у лесу“ – подземни, засвођени ходници, прокопи и тунели ископани у лесу Тителског брега,
грађени у току XIX и XX века и служиле за пре свега за становање.
У насељима око Тителског брега копају се лагуми за вино или оставу, чести су и примери запуштених
лагумица које служе за одлагање непотребних ствари и отпада, а одрони Брега нарушили су на десетине
лагума и станова. Традиционални лагуми за становање у отсеку лесне терасе данас се налазе у
Добровољачкој улици у Тителу, дугој скоро километар. Више не служе својој првобитној намери, али уз
мања улагања могу постати озбиљна туристичка атракција.
Српско православно гробље у Тителу са старим војничким гробљем где су сахрањени официри шајкашког
батаљона. Надгробни текстови садрже драгоцене податке о личностима и историјату насеља. На гробљу се
налази капела у којој су биле иконе Уроша Предића, на жалост, покрадене у новије време. Из периода XIX
века издвајају се споменици шајкашког официра Јосифа Флоре и његове мајке, као и породице Јанић,
тителских просветара, два лепа примера каменорезачког умећа задњих деценија XIX века споменика
сестара Недељков и сл.
Римокатоличко гробље у Тителу у непосредној близини православног, такође је врло старо, а оба су
лоцирана на археолошким локалитетима . Најстарији датирани споменик на тителском гробљу је из 1721.
године. Начињен је од камене плоче која је припадала каменом зиду средњовековне цркве самостана
Августинца. Издвајају се лепотом и важношћу за историју Титела надгробни споменик Армина Лајнингена,
градитеља насипа код Титела, у облику монументалног обелиска и породична гробница Најар, из које
потиче и архитекта Август Најар.
Поред горе наведених непокретних културних добара, треба навести и покретна културна добра као што је
поставка слика у Спомен галерији „Стојан Трумић“, али и следеће збирке: палентеолошка, археолошка,
етнолошка збирка, историјска збирка, ликовна збирка.

Знамените личности
Знамените личности су веома битан елемент посматрања културног развоја али и економских могућности
одређене микро регије. У развијеним државама неговање сећања на одређене знамените личности користи
се у сврху развоја туризма кроз продају веома различитих туристичких производа у вези са датом
личношћу. Од знаменитих личности чији се живот и рад везују за општину Тител можемо споменути
Светозара Милетића рођеног у Мошорину, Милеву Марић Ајнштајн рођену у Тителу, затим једну од
највећих списатељица Исидору Секулић рођену у Мошорину, али и Душана Попова, члана шпијунске
мреже Трицикл према чијем лику је настао лик тајног агента Џејмса Бонда. Посебно место међу
знаменитим личностима заузима и Стојан Трумић, српски сликар и педагог, чије име носе Народна
библиотека и спомен галерија у Тителу. Позната имена представљају велико благо општине, велики ресурс
значајан за развој туризма, културе и традиције. С обзиром на то да многи мањи и већи туристички центри
употребљавају не само позната имена у привлачење туриста, већ и бројне легенде и митове, може се
споменути и гроб Атиле Хунског чији је ковчег, према предању, спуштен у Тису негде у Панонији, па се
већ дуже време сматра да се то одиграло на простору данашњег Титела.
6.9. ПРИОРТИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА-КУЛТУРА
ПРИОРИТЕТИ

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

Очување, 1.1.1. Заштићено културно и материјално наслеђе
1. Развој садржаја 1.1.
афирмација
и
и
очување
културне баштине презентовање културно- 1.1.2. Одржаване и очуване културно-историјске
историјског наслеђа
знаменитости
1.1.3. Промовисане културно историјске знаменитости

страна 786.

број: 15

ПРИОРИТЕТИ

Службени лист општине Тител
МЕРЕ
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
1.1.4. Формиран изложбени простор за презентовање
културно историјског наслеђа

1.2. Подизање свести
грађана
о
значају
културе
развијањем
сарадње и промоцијом
културних активности

1.2.1. Едуковано становништво о културном наслеђу на
територији општине и његовом значају
1.2.2. Креиран и реализован програм културне размене на
локалном, регионалном, државном и међунородном
нивоу
1.2.3. Едукована деца кроз културне садржаје и развој
публике дечијег узраста

1.3. Развој културних 1.3.1. Неговане и очуване истинске, традицоналне
садржаја
у
области вредности локалне средине
очувања традиције и
мултикултуралности
1.3.2. Негована културна разноликост и различитост
културних израза
1.3.3. Организовани заједнички (културни) догађаји,
фестивали, програми стипендирања
1.4. Унапређење знања и 1.4.1. Креирани заједнички тимови за писање и
вештина
имплементацију пројеката
запослених/ангажованих
у култури
1.4.2. Организоване обуке и семинари за писање
пројеката, ради аплицирања код домаћих и страних
извора финансирања
1.4.3. Ефикасније планирани развој људских ресурса у
установама културе
1.5.
Унапређење 1.5.1. Успостављена и изграђена регионална и
регионалне
и међународна сарадња на свим нивоима у области културе
међународне сарадње у
области културе
2.
Развој 2.1. Инфраструктурно 2.1.1. Изграђени, адаптирани и санирани објекти
и намењени култури
инфраструктуре у унапређење
материјално-техничко
области културе
опремање
2.1.2. Иновирана постојећа опрема и обезбеђена средства
за рад
2.1.3. Решени проблеми власништва над објектима
институција/установа/удружења културе
Увећање
броја 3.1.1. Истражене културне потребе свих категорија
3. Отвореност и 3.1.
корисника
културних становништва
доступност
садржаја
установа културе
3.1.2. Креирана културна понуда на основу потреба
образовних установа

30. новембар 2016. год.
ПРИОРИТЕТИ

Службени лист општине Тител
МЕРЕ

3.2.
Промовисање
донаторства
и
друштвено одговорног
пословања као облика
подршке
програмима
културе

број: 15

страна 787.

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

3.2.1. Подстакнуто друштвено одговорно пословање
3.2.2. Унапређена сарадња
институција/установа/удружења из области културе и
привредних субјеката
3.2.3. Медијски промовисано локални културни развој увођење редовне културне рубрике у локалним медијима

6.10. ИНФОРМИСАЊЕ
У Општини Тител постоји само једна радио станица у приватном власништву и не постоје локалне
новине и/или штампани медији који би информисали јавност о стању у општини и о локалним, а
свакодневним питањима за живот локалне заједнице. Од приватних интернет портала и сајтова у Општини
Тител тренутно ради само један сајт који је регионално окренут и информативно покрива комплетну
Шајкашку област у смислу информација од значаја за заједницу на тој географској одредници. Сајт
www.ravnica.info је тренутно у редизајнирању и надамо се наставку рада. У Локалној администрацији не
постоји особа која је задужена за односе са јавношћу нити интерно нити екстерно. Једини инструмент
широке комуникације са јавношћу је општински сајт, који је уједно и најпосећенији медиј, када су у питању
информације од значаја за живот локалне заједнице. Сајт Општине Тител је опширан и детаљно пружа све
информације које су неопходне за свакодневно функционисање живота у заједници у Општини. Мањкавост
сајта је једино у томе што су посетиоци и корисници сајта углавном млађа популација која делимично
усменим методама преноси, али се овај метод показао као недовољан; с обзиром да јавност није довољно
информисана о текућим активностима општине.
Односи са јавношћу локалне самоуправе нису регулисане нити једним документом, нити једног
административног тела, Општине Тител. Једино што се спроводи јесте закон о јавном информисању
Републике Србије, те се по потреби делегирају особе које ће омогућити информације доступним као и
комплетан рад Скупштине, који је јаван, али само по захтеву заинтересованог грађана или грађанке и то у
свим сферама рада свих општинских тела Општине Тител, на свим нивоима.
6.11. ПРИОРТИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА-ИНФОРМИСАЊЕ
ПРИОРИТЕТИ
1. Комуникације и
односи са јавношћу
локалне
самоуправе

МЕРЕ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

1.1.
Унапређење 1.1.1. Припремљена и усвојени
унутрашње
и
спољне конкретна документа и акти, којима се регулише
комуникације и протокола комуникација Општине са јавношћу
у општини
1.1.2. Постављена особа задужена за комуникацију
Општине Тител, како унутрашње тако и спољне
1.1.3.

Диверзификовани

и

утврђени

послови
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ПРИОРИТЕТИ

Службени лист општине Тител
МЕРЕ
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ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
унутрашње и спољне комуникације
1.1.4. Континуирано представљање општине у
медијима који покривају шири регион, укључујући
целу Србију

2.
Развој
комуникације кроз
подстицање развоја
медија

2.1.
Инфраструктурно
унапређење и материјалнотехничко
опремање
локалних медија у складу
са одребама новог Закона о
јавном информисању и
медијима

2.1.1. Опремаљени медији на локалном нивоу
2.1.2. Изграђен и адаптиран простор намењен
медијима на локалном нивоу

2.2.1. Припремљени и расписани конкурси за
развој медијских садржаја од значаја за
комуникацију са јавношћу од стране Општине
2.2. Подстицање удружења Тител
и НВО да се баве
информисањем јавности
3. Развој медијског 3.1. Унапређење квалитета 3.1.1.Произведени медијски садржаји у локалним
медијима и социјалним мрежама
садржаја локалних информисања грађана
медија

6. ТУРИЗАМ
Туризам је идентификован као један од покретача економског раста, и много је разлога зашто се у
Србији сматра делатношћу са великим шансама за развој, посебно на нивоу локалних самоуправа, где се
очекује перманентан раст, како због великог броја ресурса тако и због њиховог квалитета. Туристичка
делатност је једна од најдинамичнијих привредних грана са вишеструким утицајима на унапређење локалне
економије. Од 2004. год. у Србији се туризам убрзано развија, иако се у 2008. години показао мали пад који
још увек траје услед глобалне економске кризе. Ипак, одрживост туризма се гради постепено, кроз појачан
степен организације, планирање, партнерства приватног и јавног сектора, адекватан маркетинг и
промоцију.
Планирање и развој туризма једне општине базира се на анализи друштвеног и економског стања.
Планирањем развоја туризма Општина доноси одређене одлуке које се спроводе у будућности и тиме
одређује правац развоја туризма.
Ситуациона анализа
Простор општине Tител веома је интересантан за туристичку валоризацију, пре свега због обиља
различитих туристичких вредности. До сада је развој туризма текао веома споро без јасних стратешких
одредница. Тител је харизматично насеље које поседује низ амбијенталних квалитета, а они су продукт
ранијих културних, историјских, политичких и природних дешавања. Поседује обиље историјских
атрактивности који се могу туристички валоризовати. Својим географским положајем, Тител је изборио
своје место у историји, a животи данашњих становника су недвосмислено прожети природом и историјским
фактима поднебља на коме живе. Поред Титела у општини се налази и неколико сеоских насеља која имају
своје специфичности.
За туристичку презентацију на том простору највећи значај имају природне и антропогене
вредности као што су река Тиса, Тителски брег, Дунав, сеоска насеља, култура и традиција простора. Поред
ових атрактивности Тител је такође родно место знамените српске личности Милеве Марић-Ајнштајн као и
место живота и вечног починка архитекте Августа Најера-пројектанта урбо-нуклеуса града Анкаре. Као
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посебан куриозитет за Тител се везује легенда по којој се сматра да је испод Тителског брега на дну реке
Тисе сахрањен, са свим својим благом, хунски вођа Атила Бич Божји.
Географски положај
Територија општине налази се у Републици Србији оквиру АП Војводине на крајњем југоистоку
Бачке. Општину сачињавају шест насељених места и то: Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш, Мошорин и
Тител. Иако две велике реке ограничавају општину Тител, ипак само су два насеља на рекама, док су
остала, мање више, удаљена од река. Тител је непосредно уз десну обалу Тисе и успешно може да користи
овај речни пут. Гардиновци, као друго место на реци, не може тако успешно да користи Дунав, пошто се
налази уз рукавац Дунава који је плован само при врло високом водостају, али је зато у могућности да своје
приобаље уреди за потребе туризма. Мошорин и Лок су знатно даље од река, а Вилово и Шајкаш су
изразито копнена насеља. Потребно је напоменути да је ушће Бегеја у Тису наспрам самог насеља Тител и
то му даје контакт са још једном реком.
Што се тиче главних туристичких праваца, са међународног аспекта, општина Тител у односу на
источно-медитерански правац, а који се поистивећују са путним правцем коридор 10
односно
међународним аутопутем Е-75, заузима веома добар положај. Источно-медитерански правац спаја северну
и централну Европу са топлим јужним морима. Западна и јужна граница општине Тител се налазе
непосредно уз аутопут Е-75. Положај у односу на главне туристичке дисперзиве такође је добар. У
непосредном окружењу су велики урбани градови као што су Београд, Нови Сад, Зрењанин, Панчево итд., а
контрактивне зоне тих центара се преклапају на територији општине Тител.
Најзначајније насеље у читавој општини представља свакако само насеље Тител које поседује
туристичке епитете. Међутим, посебну пажњу треба посветити сеоским насељима јер свако од њих носи
неку специфичност и може имати велики утицај на развој туризма посебно његових специјалних облика.
Тител је највеће и најинтересантније насеље у подножју Тителског брега. Има најповољнији положај од
свих бачких насеља у Потисју. Изграђен је на месту где је Тителски брег најближи сремским лесним
наслагама и Фрушкој гори. На овом месту, поред тога што је најужа алувијална раван Дунава, она је и
најужа алувијална раван Тисе. На суседној, банатској страни, на даљини од 5 km простире се висока обала
банатске лесне терасе на којој је село Перлез. Северно од Титела је Тителски брег који својом релативном
висином од 50 m доминира читавом околином. Јужно од Тителског брега у ширини од 1,5 km а на дужини
од 6,5 km простире се тителска лесна тераса, која је веома добро послужила за подизање насеља.

ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Природне туристичке потенцијале можемо сагледати са аспекта рељефа, климе, богатства вода и
биогеографских ресурса. У геоморфолошком смислу шире подручје насеља Тител је претежно низијско,
чије се надморске висине крећу од 72 – 132 m. Између најниже тачке у југоисточном делу, где се Тиса
улива у Дунав и највише на Тителском брегу, висинска разлика износи свега 58 m.
Најупечатљивији облик рељефа је свакао Тителски брег који има облик елипсасте површине између
Мошорина, Лока, Вилова, Титела и реке Тисе. Његова површина је 94 km2. Препознатљив је као усамљена
лесна узвишица која је са свих страна опкољена нижим земљиштем. На североисточним и источним
странама, стрми лесни одсеци високи су преко 50 m, а према Тителу одсеци су високи 30 m. На Тителском
брегу успостављен је трећи режим заштите али само у ободном делу, док је сам плато претежно обрадиво
земљиште у приватној својини. Специфична геоморфолошка конфигурација терена, пре свега Тителског
брега, се истиче као туристички потенцијал који своју сврсисходност има у развоју еко туризма, као и
ђачког туризма. На ободима Тителског брега успостављенo је заштићено подручје I категорије у рангу
Специјалног резервата. Ободи Тителског брега налазе се у I и II степену заштите (Специјални резерват
природе „Тителски брег“ који се у већем делу налази у III степену заштите). Са међународног аспекта
Тителски брег је сврстан у IPA (Important plant aerial) и IBA (Important birds aerial) подручје.
По карактеристикама и туристичким вредностима ово заштићено подручје треба развијати у духу
еко туризма и дефинисати туристичке производе за различите циљне групе у оквиру заштићеног простора.
Геоморфолошке карактеристике Тителског брега погодују за развој рекреативних активности посебно
цикло туризма. Традиционална вожња бицикла у сеоским срединама лака доступност и близина трасе Евро
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вело 6, орјентишу развој цикло туризма и успостављање бициклистичких стаза у општини које би се
наставиле уз већ постојеће бициклистичке стазе уз Дунав и Тису.
Значајан простор за туристичку валоризацију представља и простор алувијалне равни Дунава на
коме су се лоцирала два насеља Гардиновци и Лок. Оба насеља излазе на Дунав и имају простора за развој
спортско-рекреативног туризма, као и лова и риболова.
Клима је умерено-континеталнa, лета су топла и зиме хладне, а пролеће и јесен кратко трају. Летње
температуре су у просеку између 21оС и 23оС , а зимске око -2 С. Разлика екстремних летњих и зимских
температурних вредности може бити веома велика и она износи понекад и до 60 оС. Општина Тител има
мале количине падавина који се крећу у просеку од 650 до 750 mm воденог талога. У току зиме просечно 18
дана пада снег а лети има доста сунчаних дана и честа је појава града која наноси доста штете
пољопривреди. Дувају четири врсте ветра: кошава, северац, западни и јужни ветар. Најснажнији ветар је
свакако кошава, која настаје услед ваздушног струјања из јужних делова Русије према Средоземном мору,
долази долином Дунава и удара у источне обронке Тителског брега. У погледу микро климе можемо јасно
раздвојити насеље Тител и Гардиновце који се налазе непосредно поред река и температуре у току године
су за нијансу блаже.
Са хидрогеографског аспекта подручје општине Тител карактерише богатство вода. Ту су пре свега
реке Дунав и Тиса, с једне стране и развијена каналска мрежа. Подземна вода на алувијалним равнима се
налази на дубини од 4 m, на лесној тераси од 50 – 70 m, а на Тителском брегу на дубини од 80 m и више.
Извори природне минералне воде у подножју Тителског брега према Локу снабдевају се водом из брега, а
постоји могућност да се ови извори снабдевају водом и из алувијалне равни, пошто су смештени у старом
речном кориту којим струји подземна вода према Тиси и Дунаву. Друга по дужини европска река Дунав
ограничава општину Тител са јужне стране дужином од 16 km, а спора и трома река Тиса улази на
територију општине Тител као гранична река према Банату на 30 km од ушћа. Хидрографске вредности на
територији Титела су веома значајне јер поседују широке могућности за развој наутичког туризма.
Хидрографско богатство општине Титела даје простора за развој наутичког туризма, али и постојање
термоминералних извора за покретање активности за термалне, бањске и друге активности у будућности.
Осим ушћа Дунава и Тисе овде се налази и ушће реке Бегеја, обалама се пружа широк шумски појас
(беле врбе, беле и црне тополе) са богатим фондом дивљачи. Са Тителског брега, као највише тачке у
Бачкој, пружа се поглед источно на Банат и јужно на Фрушку гору, то јест Срем. Острва на Тиси и Дунаву
која су и данас природно недирнута, представљају посебну атракцију. Због недирнуте природе у овим
пределима се и данас могу срести ретке и заштићене животињске врсте, као што су: орао крсташ, орао
јастреб, орао белорепан и степски мишар. Ове врсте грабљивица, због своје реткости, могу се сматрати
изузетно лепим и драгоценим примерцима за овај крај. У ритском подручју, поред река, легу се у мањим
или већим колонијама разне врсте чапљи (бела, жута, сива, риђа чапља), роде, корморани и остале
мочварице. За време својих сеоба стални посетиоци ових крајева су патке и ждралови. Ове карактеристике
највише погодују развоју еко туризма и специјалних интереса попут разгледања птица, фото сафарија и сл.
Такође на простору општине Тител може се озбиљно размишљати о развоју ловног и риболовног туризма.
Богатство три реке и веома богат рибљи фонд посебно у реци Тиси. Са друге стране добро одржавана
ловишта са богатим фондом разноврсне дивљачи, као и неколико ловачких друштава са својим смештајним
капацитетима омогућавају развој ловног туризма.
Данас је већинско становништво у општини Тител српско, а заједно са њима још живи 18
националних мањина. Већина припадника националних мањина у Војводини, па тако и у општини Тител,
верно чува своје народне обичаје и културу тако да са таквом структуром становништва општина Тител
поседује добру подлогу за развој низа других видова туризма на основама мултикултурализма. Као један од
битних сегмената у туристичкој понуди Титела је музички фолклор и културно наслеђе домицилног
становништва. У етно кући Богојевић могуће је видети предмете из домаћинства типичног војвођанског
миљеа, народне ношње, занатске алатке и сл. Етно кућа је једини објекат који се орјентисао на туризам у
општини Тител. На темељу активности које се организују за туристе, може бити покретач развоја туризма
код локалног становништва. Са друге стране народни обичаји и култура, како код српског становништва
тако и код остали националних мањина, могу да се промовишу кроз манифестације присутне у општини
Тител као што су: Дечји карневал, Великогоспојинске свечаности, Стварале су и стварају наше вредне руке,
Покажи да ти и ја покажем, Котлић под тителским брегом, Шајкашки ражањ, Мундијада у Шајкашу,
Смотра ћириличне писмености, Фестивал лепе речи Тител, и др.
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Општина Тител представља у археолошком смислу једно од значајнијих подручја у Републици што
је и законом дефинисано 1990. године када је Скупштина Републике Србије прогласила Тителски плато за
културно добро од изузетног значаја. Југоисточни део Тителског платоа, Калварија, још 1971. године је
проглашен за културно добро. Након систематских археолошких истраживања извршена је потпуна
валоризација ове географско-културно-историјске целине и подигнута је на ранг споменика од изузетног
значаја за Републику. На локалитету Калварија овим археолошким захватима реконструисане су 24 посуде
које обухватају време од енеолита до турског периода. Туристички значај археолошког локалитета
Калварија је веома велик. Локалитет је јединствен и атрактиван сам по себи, тако да је туристичка
валоризација оправдана.
Међутим, са аспекта археологије општина Тител је тек на почетку. Много је локалитета која још
нису ископавана или су радови у зачетку, па се иницирање ископавања може валоризовати са туристичког
аспекта.
Шајкаш је сеоско насеље на лесној тераси које од давнина има своју улогу у овом делу као
својеврсна раскрсница путева, као и место одмора и коначишта за путнике и трговце. Те је у том смислу и
зачетник туризма на овом простору. Шајкаш одише сеоском средином и има потенцијала за развој сеоског
туризма као и манифестационог туирзма углавном регионалног карактера. Посебну прилику имају салаши
око Шајкаша који имају идиличну слику равнице са брегом у позадини.
Мошорин је насеље које се налази на северним странама Тителског брега. Управо овај простор је
насељаван од најранијег времена и важни археолошки локалитети се налазе управо око Мошорина.
Посебну вредност представља складна сеоска идила коју је могуће осетити у овом насељу. Са туристичке
стране интересантни су простори поред реке Тисе, где се налази викенд насеље Дукатар које може бити
валоризовано за ловце и риболовце али и за фото-сафари као и друге облике еко туризма.
Гардиновци су мало насеље које је подигнуто на обали Гардиновачког Дунавца. Сам излазак на
Дунав ово насеље орјентише на наутички туризам али и на друге спортско-рекреативне активности. У
непосредној близини је и Ковиљско-Петроварадински рит који је идеалан за риболов и лов ситне дивљачи.
Јединство Гардиноваца је дудово дрвеће које је некада било примарно у Војводини а данас задржано у
ретким насељима. Такође у гардиновцима је и стабло белог дуда које се процењује на старост од 200
година.
Лок је насеље које се такође налази недалеко од Дунава смештено на алувијалној равни. На обали
Дунава је Лочка ада и простор „Белило“ који имају простора за валоризацију у еко туризму и спортскорекреативним активностима. Најупечатљивији је прилаз Локу са пашњацима и ђермом који представљају
прави пејзаж Војводине.
Вилово је насеље на западној страни Тителског брега и кроз њега пролази регионални пут. На
самом улазу у Вилово налазе се два мала језера, а место је тик уз Тителски брег. Могуће је туристичка
валоризација Виловских језера али и лака доступност Тителском брегу и могућност повезивања еко
туристичких тура као и других садржаја орјентисаних на туризам.
Верски објекти на територији општине Тител су размештени у сваком насељу. Они имају могућности за
туристичку валоризацију јер су у духу људи и простора у коме се налазе. Сваки од сакралних објеката
представља комбинацију историјске архитектонске и туристичке вредности, коју је могуће презентовати
кроз верске културне руте.
Облици туризма које имају потенцијал за развој на нивоу општине Тител:








Наутички туризам
Еко туризам
Спортско-рекреативни туризам
Ловни и риболовни туризам
Манифестациони туризам
Омладински и екскурзиони туризам
Сеоски туризам

Сем активности везаних за заштиту непокретних културних добара током 2004. године, одлуком СО
Тител, иницирана је израда стратешких докумената у области просторног и урбаног планирања –
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Генералног плана града Титела и Просторног плана општине Тител. Наведеним актима дефинисане су
дугорочне пројекције развоја и просторног уређења насеља и подручја на територији града и општине
Тител.
Иако је од доношења и усвајања овог документа прошло десет година нису се обезбедила финансијска
средства за његову реализацију у сегменту побољшања туристичке понуде. Делове плана за које постоји и
даље могућности да се ураде биће унети у овај статешки документ.
У складу са овим стратешким документима, СО Тител је на основу реалних претпоставки за развој
локалне привреде и развој различитих видова туризма донела одлуку да приступи изради Генералног
пројекта са претходном студијом оправданости коришћења приобаља реке Тисе у Тителу и уређења парка
природе на делу Тителског брега.
Израдом Генералног пројекта са претходном студијом оправданости створени су почетни услови за
привлачење капитала и конкретна улагања заинтересованих инвеститора у наутичке објекте, развој
наутичких садржаја, пристаништа и пратећих активности у функцију туризма. Комплетна инвестивција
износи 5,5 милиона евра.

Слика 1: Уређење приобаља Тисе у Тителу
Са израдом Генералног пројекта развоја наутичких садржаја на Тиси, општина Тител започиње
процес, који ће обухватити ушће Бегеја, приобаље и доњи ток Тисе све до ушћа у Дунав, чиме се стварају
услови за одвијање рекреативне пловидбе на овим просторима, а и самим тим Тител промовише у наутички
центар на Тиси и Дунаву. Тиме би се омогућила валоризација постојећих природних ресурса, створили би
се предуслови за унапређење развоја привреде, туризма и квалитета живота грађана Титела. Како је план
донет пре десет година, потребно је за исти урадити ревизију на основу савремених трендова у туризму као
и на основу промена које су се дешавале на политичком, социјалном, економском и другим правцима.
Сходно реченом, у Тителу постоји огромна потреба за почетак урeђења приобаља у блоковима 68 и 69.
Основни садржаји у приобалној зони Блок 68, који су дефинисани у Генералном пројекту, су
следећи: пристаниште за путничке бродове са пратећим садржајима, купалиште, веслачки клуб са
коридором за тренинге и такмичења на акваторији, мотонаутички клуб са везовима на води и простором на
обали, риболовачки клуб и ауто камп. У Генералном пројекту анализиране су постојеће и нове локације,
погодне за наутичке, спортско-рекреативне и туристичке намене. Марина низводно од луке, са
Једриличарским клубом и пратећим садржајима, међународно путничко пристаниште Лука Тител на
локацији постојеће градске луке, Веслачки клуб са хангаром за чамце, веслачком стазом и пратећим
садржајима, Мото-наутички клуб са пратећим садржајима; најмање два пристана за рибарске чамце и
рекреативна пловила, од којих једно у зони узводно од купалишта.
Општина Тител нема туристичку организацију већ је своје активности у туристичком смислу
каналисала успостављањем Јавног предузећа Тителски брег.
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Дестинацијска менаџмент организација Дунав – ДМО
Од 2014.године, Општина Тител је активно укључена у пројекта успостављања дестинацијске
менаџмент структуре на простору Дунава и Фрушке горе у сарадњи са још осам општина са простора Бачке
који су укључене у овај велики пројекат од стратешког значаја за развој дестинацијског туризма.
Глобални тренд на туристичком тржишту фокусиран је на потрошачке преференције туриста, које
се непрекидно мењају. Самим тим јавља се потреба за врхунским квалитетом понуде, као и за
интегрисаним приступом управљања дестинацијом па се квалитет понуде усмерава на “догађаје и
доживљаје”, које треба системски прилагођавати захтевима циљних корисника. Тежиште се помера са
нивоа појединог субјекта туристичке понуде на туристичку дестинацију тј. на стварање интегрисаних и
аутентичних производа, доживљаја и услуга дестинације којим управља дестинацијска менаџмент
компанија. Овај пројект ствара претпоставке за успешно позиционирање Јужне Бачке и Северног Срема уз
Дунав на домаћем и глобалном туристичком тржишту, путем оснивања дестинацијске менаџмент
компаније.Планирано је да пројекат обједини и на регионалном нивоу позиционира туристички понуду
следећих Општина: Сремски Карловци, Србобран, Бачки Петровац, Бач, Бачка Паланка, Беочин, Бечеј,
Жабаљ,Тител.
Анализа сектора туризма у АП Војводини наводи следеће проблеме: непостојање јединствене
визије, лошу истраженост, слабе кадрове и недовољну комуникацију између туристичких организација,
регионалних развојних агенција и покрајинских власти. Утврђено је како сектор туризма карактеришу,
између осталог: релативно мали обим туристичког промета и неповољна структура; недовољна
искоришћеност капацитета; неизграђена туристичка марка; недостатак стручних кадрова; пад посете
домаћих туриста; недовољна инвестициона активност; недовољна ванпансионска потрошња;
неконкурентне цене смештаја. Утврђена је потреба за не само повећањем туристичке потрошње и обима
туристичког промета, већ и за константним развијањем механизама привлачења нових туриста,
остваривање профитабилности и очување сопствених туристички интересантних ресурса.
Такође примећени су следећи важни фактори који говоре у прилог оправданости овог пројекта:
Одсуство традиције тј. искуства у смислу укључености доносиоца одлука у креирању
туристичке политике и развојем партнерских односа у развоју туризма
Неспремност партнера да раде са другима
Неизграђен туристички бренд производа и регије
Недовољна диференцираност производа у односу на конкуренцију
Неодговарајуће и недовољно представљање атракција туристима
Непостојање дестинацијске менаџмент организације
Мали број смештајних капацитета, неповољна структура и низак квалитет
Маркетинг стратегија туризма Војводине дефинише следеће важне дугорочне циљеве који
подржавају оправданост овог пројекта:
1. Позиционирати Војводину као туристичку дестинацију на иностраном и домаћем тржишту;
2. Задовољење потреба циљних тржишта уз остварење добити;
3. Вишеструко повећати број иностраних као и домаћих гостију у АПВ и максимално повећати
продају на домаћем и иностраним тржиштима;
4. Успоставити и операционализовати маркетинг систем на нивоима округа, општина и градова,
повезан са системом на националном нивоу.
Истовремено, Маркетинг стратегија туризма Војводине дефинише следеће важне средњорочне
циљеве који представљају саставни део овог пројекта:
1.
Развој политике дестинацијског менаџмента
2.
Развој интегрисаних маркетинг комуникација
3.
Унапређење перформанси туристичког сектора – савремен информациони и продајни
систем (ДМС)
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Креирање флексибилних туристичких производа и пласман кроз нове дистрибутивне канале
Развој аутентичних туристичких производа и доживљаја у дестинацији
Обликовање јасног имиџа у свести потенцијалних гостију на емитивним тржиштима
Креирање додатних вредности за потрошаче
Повећати тржишно учешће и привући нове сегменте
Унапређење стратешких инвестиција у туристичку инфраструктуру
Креирање различите понуде за различите циљне сегменте
Побољшање квалитета услуга улагањем у инфраструктуру и развој људских ресурса

Пројекат се у великој мери ослања на кориштење истарског knоw-hоw-а и најбољих пракси у
подручјима развоја и организовања функционисања дестинацијске менаџмент организације, дестинацијске
менаџмент компаније и дестинацијског менаџмент система (ДМО-ДМЦ-ДМС).
Такав приступ омогућава скраћивање потребног времена за кодирање, трансфер и имплементацију
know-how-a у поређењу с више пута дужим периодом самосталног развоја и учења на властитим грешкам.
Овакав приступ имплементације пројекта такође минимизира трансакцијске трошкове и пројектне
ризике због међусобног познавања језика, културе и развојних туристичких потреба.
Везе са стратешким документима
Предложени пројекат је у складу са приоритетима Маркетинг стратегије туризма АП Војводине и
њоме је предвиђено формирање Дестинацијских менаџмент компанија у АП Војводини у складу са
потребама које намеће тржиште, а ради развоја туризма.
Предложени пројекат је и у складу са приоритетима развоја Европске уније – Европа 2020 и
Стратегијом за развој дунаског региона – Дунавска стратегија.
Специфични циљеви иницијативе за успостављање Дестинацијске менаџмент структуре на
простору Дунава и Фрушке горе дефинишу се као следећи:
1.
Окупљање доноситеља одлука везаних уз туристички развој и њихова вертикална и
хоризонталну координација на питањима компаративних и конкуренцијских предности, те позиционирања
дестинације.
2.
Професионализација, доношење и спровођење тактичких и оперативних одлука усмерених
на подизање конкурентности дестинације.
3.
Доношење и спровођење маркетиншког плана туристичке дестинације који ће да омогући
брендирање дестинације, комуницирање атрактивности дестинације и доживљаја, креирање нових
доживљаја, производа и услуга, те таргетирање различитих тржишта, ниша и циљних сегмената са
специфичним производима, пакетима услуга и ценовним стратегијама.
4.
Повезивање великог броја туристички субјеката унутар дестинације са циљем учествовања у
маркетиншким иницијативама, креирању понуде и подизању квалитета услуга.
5.
Створена организацијска припрема за креирање дестинацијског менаџмент система, модерне
state of the art платформе за спровођење претпоставки интегрисаних маркетиншких комуникација која кроз
дестинацијски портал омогућује подизање виралности, коришћења друштвених мрежа и укључивање
запослених и становништва, те искориштавање развоја нових медија ради подстицања комуникације с
тржиштима, дистрибуције и продаје.
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7.1. СВОТ АНАЛИЗА
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Богатство природних потенцијала, река
Тиса, река Дунав, река Бегеј;
Заштићено подручје Тителски брег 140 врста
птица, 630 биљних врста, 33 врсте сисара;
Ушће Тисе у Дунав;
Богато културно-историјско наслеђе;
Мултинационална средина;
Богато археолошко подручје са 315
локалитета
Занатско уметничке радионице
Лако доступан из правца Новог Сада,
Зрењанина и Београда;
Препознавање туризма од стране локалне
самоуправе као важног фактора привредног
развоја;
Села у Општини поседују туристичку
вредност;
Јавно предузеће задужено за развој туризма
у општини;
Урађено идејно решење развоја приобаља
Тисе;
Бициклистичка
традиција-бицикл
као
национално обележје;
Постојање етно куће у Тителу;
Тителски брег простор са различитим
туристичким вредностима
Велики број манифестација у селима
општине;
Потенцијали за развој агротуризма;
Геотермални извори;
Уређен виситор центар за туристичку
посету;
Изузетни простори за лов и риболов;
Аутентична сеоска архитектура кућа;
Села са веома активним становништвом;
Остаци Тврђаве на Тителском брегу;
Карактеристични бродови Шајке;
Ушће Бегеја у Тису;
Постојање еколошке учионице на Тителском
брегу;
Веома разноврсна гастрономија
Постојање хотела са 120 лежајева;
Тиса са статусом међународне реке;
Бензиска пумпа на самом кеју поред будућег
пристана;
Површина ловишта укупно око 100ха;
Постојање великог приватног воћарског
комбината;

СЛАБОСТИ




























Мали приходи локалне самоуправе од
туризма;
У недовољној мери искоришћено богатство
природних ресурса;
Недовољна свест локалног становништва о
значају агротуризма;
Непостојање
сеоских
туристичких
домаћинстава;
У
недовољној
мери
искоришћени
потенцијали за развој агротуризма;
Мањак квалитетних смештајних капацитета;
Мали број рекреативних садржаја;
Слабо коришћење водних ресурса;
Пасивност локалног становништва за
укључење у туризам;
Недовољно јака веза између спорта и
туризма;
У недовољној мери искоришћено богато
културно - историјско наслеђе;
Недостатак финансијских средстава за
креирање туристичких производа;
Неадекватан третман природних вредности механизам заштите - слаб административно
правни механизам заштите;
Недостатак еколошке свести локалног
становништва (немарност према природи);
Недостатак
финансијског
капацитета
локалног становништва за предузетничке
иницијативе у туризму;
Квалитет
друмске
и
комуналне
инфраструктуре;
Неопстојање бициклистичке стазе;
Недовољна сарадња и удруживање локалних
предузетника у креирању интегрисане
туристичке понуде;
Недефинисани
приоритетни
пројекти
туристичке инфраструктуре и план улагања
јавног сектора;
Слаба међусобна повезаност свих актера у
туризму;
Непостојање континуираног развоја туризма
на нивоу општине;
Слабо укључивање локалних произвођача у
туристичку понуду;
Непостојање аутобуске везе са Београдом;
Непостојање туристичког пристана на Тиси;
Непостојање пројеката за развој туризма;
Велики број дивљих депонија;
Градска кућа ван функције;
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Стратешко опредељење Општине за туризам
као
једне
од
водећих
привредних
делатности;
Финансирање изградње путничког пристана
у Тителу кроз ЕУ фондове;
Старија популација са већим приходима и
више слободног времена;
Могућности коришћења ЕУ фондова
(пројекти прекограничне сарадње);
Подстицајне мере Покрајине и Владе РС за
развој туризма;
Успостављање
система
интегрисаног
управљања дестинацијом (ДМО,ДМЦ,ДМС);
Даљи економски раст регије и дохотка;
Тренд
повећања
тражње
за
новим
дестинацијама нарочито на подручју Средње
и Југоисточне Европе;
Фокус на здравље, активни одмор у складу
са природом –циклотуризам;
Јачање функционалне везе туризма и
очуваног квалитета животне средине;
Потенцијални долазак страних инвестција за
коришћење термалних извора;
Потенцијали за развој трасе приступа атарудоживљајни туризам;
Повезивање актера у туризму;
Повећање прихода локалне самоуправе од
туризма;
У већој мери искоришћење богатства
природних потенцијала
У већој мери искоришћење ИКТ технологија
и Информационог система у области
туризма;
У већој мери искоришћење потенцијала за
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Нема уређених простора за спортски
риболов;
Лош жељезнички саобраћај;
Непостојање канализационе мреже у
Општини;
Веома мала улагања у туризам на нивоу
Општине;
Недефинисан
туристички
производ
Општине;
Недостатак специјализованих угоститељских
објеката;
Неодговарајућа
заштита
природне
и
културне баштине;
Веома лоша маркетиншка презентација
туризма Општине;
ПРЕТЊЕ










Нестимулативна политика ка привлачењу
страних инвестиција у туристички и остале
секторе;
Раст
незапослености
и
смањење
дискреционог дохотка;
Недостатак финансијских средстава за
реализацију инфраструктурних пројеката;
Редукција буџета РС за финансирање
туристичких пројеката;
Могућности подручја у окружењу за развој
сличних туристичких производа и услуга;
Захтев за диференцијацијом понуде и јасним
позиционирањем туристичких производа.
Стратешки не одређен туристички производ
Војводине;
Лоша политика подстрека малом и средњем
предузетништву у области туризма;
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развој агротуризма и активног туризма;
Повећање броја квалитетних смештајних
капацитета;
Повећање броја рекреативних садржаја;
Оснаживање везе између спорта и туризма;
У већој мери искоришћење спортске
инфраструктуре;
У већој мери искоришћење богатог културно
- историјског наслеђа;
Обезбеђење средстава за функционисање
Центра за унапређење знања у области
туризма.

7.2. ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
ПРИОРИТЕТ

МЕРЕ

1.Унапређење
туристичке
понуде

1.1.
Повећање
туриста

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
броја 1.1.1. Број туристичких долазака у општину Тител
1.1.2. Број туристичких долазака у оквиру манифестација у
општину Тител

1.2.
Повећање
броја 1.2.1. Број смештајних капацитета у сеоском туризму и
домаћој радиности
смештајних капацитета
1.2.2. Број смештајних капацитета у хотелу, мотелу и
кампу
2.1.
Креирање
нових 2.1.1. Број нових туристичких производа који се нуде
туристичких производа и
унапређење постојећих
2.1.2. Број ангажованих туристичких радника на нивоу
општине Тител за промоцију туризма
2.2. Развој специалних 2.2.1. Број туристичких производа орјентисаних на
специјалне интересе
облика туризма
2.2.2. Број посетилаца који су користили производе
специјалних интереса
3.
Јачање 3.1. Едукација и обуке 3.1.1. Број обука људи укључених у туризам
људи
орјентисаних
за
људских
3.1.2. Број људи на нивоу општине укључених у туризам
ресурса
у укључивање у туризам
туризму
3.2.
Едукација 3.2.1. Број регистрованих сеоских домаћинстава
становништва
за
укључивање
у
сеоски 3.2.2. Број сеоских домаћинстава индиректно укључених у
туризам
туризам
4.
Развој 4.1. Успостављање услова 4.1.1. Број директних и индиректних инвестиција у
за привлачење инвестиција туризам
туристичке
4.1.2. Број заинтересованих субјеката за улагање у туризам
инфраструкту у туризам
ре
и
инвестиција у 4.2. Унапређење услова за 4.2.1. Број реализованих пројеката из области туризма
домаће и стране пројекте у
туризму
4.2.2. Број пројеката из области туризма финансираних од
туризму
стране ЕУ

2.Развој
туристичких
производа
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8. РЕФОРМА СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
Спровођење реформе целокупне управе у Републици Србији има за крајњи циљ да се, у складу са
тзв. Европским принципима за јавну управу, изгради поуздана (правна сигурност), одговорна, ефикасна и
економична управа, оспособљена да корисницима - грађанима, привредним и другим субјектима, пружи
висок квалитет услуга.
Један од основних изазова у спровођењу децентрализације је, према Стратегији реформе јавне
управе у Републици Србији, постојање одговарајућег нивоа оспособљености органа локалне самоуправе да
самостално преузимају вршење нових надлежности. То, поред осталог, подразумева и кадровску
оспособљеност органа локалне самоуправе, односно постојање потребних знања и вештина запослених у
јединицама локалне самоуправе.
Имајући у виду да је процес оспособљавања органа локалне самоуправе континуиран, потребно је,
према Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији, обезбедити одговарајуће механизме којима ће
представници локалне самоуправе директно и/или преко асоцијације градова и општина, бити у могућности
да, у сарадњи са Владом и другим државним органима, координирано развијају своје капацитете на дужи
период. Примена принципа професионализације у пракси значи стварање компетентне и добро обучене
управе. За остваривање овог принципа потребно је обезбедити, поред осталог, и перманентно стручно
усавршавање запослених у целокупној управи, па и запослених у органима локалне самоуправе у ситуацији
када је констатовано да та оспособљеност није на задовољавајућем нивоу.
Имајући у виду потребе за оспособљавањем и стручним усавршавањем запослених у јединицама
локалне самоуправе, установљене су две врсте програма: програми општег стручног усавршавања и
програми посебног стручног усавршавања.
Програми општег стручног усавршавања (намењени су за послове који су исти у свим органима) су
програм оспособљавања за полагање државног стручног испита, интерсекторски општи програми и
секторски општи програми.
Програм оспособљавања за полагање државног стручног испита, постојећим прописима је утврђен
као општи програм стручног усавршавања који доноси Министар надлежан за државну управу.
Интерсекторски општи програми припремају се у складу са прописима, односно потребама за
оспособљавањем и усавршавањем службеника у одређеним општим интерсекторским областима. Листу
интерсекторских општих програма утврђује министар надлежан за локалну самоуправу, на основу предлога
ресорних министарстава, односно јединица локалне самоуправе и мишљења стручног тела, које би требало
образовати, о усаглашености програма са обавезним елементима које мора да садржи сваки програм
стручног усавршавања.
Секторски општи програми припремају се у складу са прописима, односно потребама за
оспособљавањем и усавршавањем службеника у одређеним областима из надлежности јединица локалне
самоуправе.
Програме посебног стручног усавршавања утврђују самостално јединице локалне самоуправе за
сваку календарску годину, уз прибављено мишљење стручног тела. Ови програми односе се на специфичне
послове које јединице локалне самоуправе раде у оквиру своје надлежности.
У циљу праћења стања у области стручног усавршавања запослених у јединицама локалне
самоуправе и предлагања, односно предузимања мера у овој области, јединице локалне самоуправе једном
годишње достављају министарству надлежном за локалну самоуправу извештаје о спроведеном стручном
усавршавању.
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Пракса у области стручног усавршавања службеника у локалној самоуправи у европским
државама.
Компаративна анализа система и праксе спровођења стручног усавршавања службеника у локалној
самоуправи обухватила је земаљЕ из Европске уније (Холандија, Пољска, Чешка, Естонија, Бугарска), као и
земаља кандидата за чланство у ЕУ из окружења. Избор земаља које су анализиране направљен је на основу
више критеријума (величина земље, степен развијености, начин организације државне управе и др.), који
искуство тих земаља у области стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе чине
релевантним за нас.
Основни налаз компаративне анализе је да не постоји један модел, односно један концепт
организације стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе који је доминантан у
пракси. Систем организације стручног усавршавања, а и пракса, варира од земље до земље у зависности од
више фактора и њиховог специфичног положаја: традиције, културе, улоге коју имају јединице локалне
самоуправе у системима јавне управе, броја јединица локалне самоуправе, степена развијености тржишта
образовних услуга, ставова руководстава јединица локалне самоуправе према стручном усавршавању
службеника.
Декларативно, у свим анализираним земљама циљ је исти: успоставити одрживи систем стручног
усавршавања заснован на потребама, који ће допринети јачању јединица локалне самоуправе, бољој
организацији и учинку кроз унапређење компетенција службеника и изабраних представника локалне
самоуправе. При томе свака од земаља настоји да пронађе специфичне и за њу најоптималније одговоре на
низ изазова у вези са овим питањем.
Један од највећих изазова је успостављање одрживог система стручног усавршавања заснованог на
изворним потребама јединица локалне самоуправе, а не на „понуди“ готових образовних садржаја који се
могу наћи на тржишту образовних услуга.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
Један од основних изазова у спровођењу процеса децентрализације је постојање одговарајућег
нивоа оспособљености локалне самоуправе да самостално преузимају вршење нових надлежности. У том
смислу је обезбеђивање потребних знања и вештина неопходних за обављање ових послова предуслов за
успешну децентрализацију.
Стратегије стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе предвиђена је као
обавеза у Националном програму за усвајање тековина ЕУ, у делу који се односи на Планиране мере у
оквиру дела о Локалној самоуправи.
Имајући у виду да је процес оспособљавања локалне самоуправе континуиран, потребно је
обезбедити одговарајуће механизме којима ће представници локалне самоуправе директно и/или преко
националне асоцијације градова и општина, бити у могућности да, у сарадњи са Владом и одговарајућим
органима централне власти, координирано развијају своје капацитете на дужи период. У оквиру процеса
оспособљавања локалне самоуправе важно место има и подстицање општина и градова да међусобно
сарађују и усклађују поједине елементе свог развоја. У складу са принципом професионализације, стручно
усавршавање мора да обухвати све запослене у јединицама локалне самоуправе и да буде трајан процес.
Смисао стручног усавршавања није само у томе да оно представља предуслов за напредовање у каријери,
већ и у томе да се постојећи посао обавља боље.
Потписивањем, а потом и ратификацијом Споразума о стабилизацији и придруживању у Народној
скупштини, започет је свеобухватни посао спровођења преузетих обавеза и провере способности Републике
Србије за испуњење услова за чланство у Европској унији (ЕУ).
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Сарадња у овој области ће превасходно бити усредсређена на изградњу институција, укључујући
развој и примену транспарентног и непристрасног система запошљавања, управљања кадровима и
напредовања у јавној служби, континуирану обуку и промовисање етике у државној управи. Сарадња ће
обухватити све нивое државне управе, укључујући и локалну управу”.
Према Уговору о ЕУ, при разматрању захтева за приступање ЕУ „у обзир се узимају услови
изборности одобрени од стране Европског савета”. То значи да државе које то желе могу да постану
пуноправне чланице ЕУ уколико испуне критеријуме које је утврдио Европски савет.
Један од тих критеријума је постојање одговарајућих административних капацитета, односно
постојање добро организоване и ефикасне управе (на централном и локалном нивоу) за доследно
спровођење преузетих обавеза.
МОДЕРНИЗАЦИЈА РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
У претходном периоду донето је неколико кључних системских закона који регулишу област
модернизације рада општинске управе – Закон о електронском потпису, Закон о електронском документу,
Закон о електронским комуникацијама и Закон о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на
аутоматску обраду личних података. Затим, донете су стратегије развоја ове области од којих су
најзначајније Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији, Стратегија развоја
електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године и Стратегија развоја
информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.
Такође, донет је низ посебних закона који су допринели увођењу информационих технологија у рад
државних органа, на централном и на локалном нивоу, као и изградњи и доступности грађанима и привреди
различитих сервиса електронских путем, нпр. Закон о електронској трговини, Закон о привредним
друштвима, Закон о јединственом бирачком списку, Закон о матичним књигама и др.
У периоду 2016 – 2020.година, Општина Тител ће у складу са постојећим стратегијама на
националном нивоу и важећим законима, креирати мере које треба да унапреде и модернизују рад
општинске управе.
РАЗВОЈ НОВИХ
ТЕХНОЛОГИЈАМА

Е–УСЛУГА

ЗА

ГРАЂАНЕ

ЗАСНОВАНИХ

НА

ИНТЕРНЕТ

Jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa je дa сe рaд локалне самоуправе учини трaнспaрeтниjим, дa сe пoвeћa
интeрaкциja грaђaнa и oлaкшa дoнoшeњe oдлукa у oквиру oргaнa упрaвe, кoришћeњeм рaзличитих
тeхнoлoшких рeшeњa. Циљ у ствaрaњу сaврeмeнoг нaчинa функциoнисaњa локалне aдминистрaциje je
рaциoнaлизaциja бирoкрaтиje, прeлaзaк нa cloud тeхнoлoгиje, увoђeњe eлeктрoнских jaвних нaбaвки и
прoмoвисaњe мaлих и срeдњих прeдузeћa.
У сврху смaњивaњa дигитaлнoг jaзa измeђу рeгиja Рeпубликe Србиje, кao и унутaр сaмих oпштинa
пoтрeбнo je пoдстицaти улaгaњe у ширoкoпojaсну инфрaструктуру, нeзaвиснo oд приступнe тeхнoлoгиje, сa
пoсeбним нaглaскoм нa слaбo рaзвиjeнe oпштинe кojимa би изгрaдњa оптичке мрeжe oмoгућилa рaзвoj и
мeђуoпштинскo пoвeзивaњe нa грaдску мрeжу.
У рaзвojу услугa ширoкoпojaснoг приступa, првeнствeнo сe знaчaj придaje дeлoвaњу слoбoднoг
тржиштa. Зa пoдручja у кojимa нe пoстojи дoвoљaн кoмeрциjaлни интeрeс зa улaгaњe у инфрaстуктуру
ширoкoпojaснoг приступa, пoтрeбнo je oбeзбeдити пoдстицajнa срeдствa, oтклoнити рeгулaтoрнe прeпрeкe и
oбeзбeдити oдгoвaрajућe aдминистрaтивнe кaпaцитeтe.
Ширoкoпojaсни приступ кao унивeрзaлни сeрвис на располагању грађанима
Имajући у виду дa oвaквe мрeжe изискуjу вeликe пoчeтнe трoшкoвe, пoтрeбнo je дa општина
заједно са држaвом oдигрa кључну улoгу у пoдстицaњу инвeстирaњa у нoвa тeхнoлoшкa рeшeњa и бeжичнe
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тeхнoлoгиje. Пoстизaњe пoтпунe дигитaлнe укључeнoсти и мaксимaлнe кoристи oд унивeрзaлнoг брзoг
ширoкoпojaсног приступа, мoгућe je сaмo уз пoдршку лoкaлних oргaнa и њихoвoг утицaja нa пoнуду и
пoтрaжњу ширoкoпojaснe инфрaструктурe. Битaн je и утицaj локалне самоуправе нa нaчин oствaривaњa
плaнoвa o ширoкoпojaснoм интeрнeту кojи успeшнo усклaђуjу вeлику кoрист дoбиjeну улaгaњeм у
инфрaструктуру у густo нaсeљeним пoдручjимa с jeднe стрaнe и финaнсиjски мнoгo мaњe привлaчнa
улaгaњa у нeдoвoљнo рaзвиjeним пoдручjимa с другe стрaнe. Надлежни органи треба да утичу: да јавни
сeктoр обезбедe услoвe за изгрaдњу инстaлaциja, широкопојасне мреже и кoришћeњe прaвa службeнoсти тj.
прoлaзa прeкo туђe нeпoкрeтнoсти или прaвo кoришћeњa туђe нeпoкрeтнoсти (службeнoсти), кaдa je тo
нeoпхoднo рaди изгрaдњe или пoстaвљaњa eлeктрoнских кoмуникaциoних мрeжa, и мапa расположиве
пасивне инфраструктуре погодне за каблирaњe. Бежични (земаљски и сателитски) широкопојасни интeрнeт
може да одигра кључну улогу и обезбеди покривеност свих области, укључујући рурaлнa и урбaнa
пoдручja.
Као добар пример изградње локалних FTTH мрежа у општинама, може се навести и повезивање
оптичке мреже града Новог Сада, као и постављање основне инфраструктуре за изградњу оптичких мрежа
у градовима као што је Шабац. Овакав развој оптичких система довешће до стварања јавних регионалних
мрежа, услед чега ће доћи до уштеде средстава у локалним јавним предузећима, школама, дечијим
вртићима, библиотекама, болницама, здравственим установама, и другим службама и установама од
интереса за општине и смањиће се потреба за изнајмљивањем појединих сервиса од других
телекомуникационих оператора. Наведено ће довести до подизања квалитета комуналних услуга на виши
ниво, што ће обезбедити сврху и економичност улагања у ове општине, а грађанима ће бити доступни разни
напредни сервиси преко оптичких мрежа попут услуга електронске управе (е-здравства, е-образовања, ебанкарства, е-судства итд.), видео надзора, бежичног интернета и сл.
Са друге стране, захтев за увођење широкопојасног приступа за сваког грађанина до 2020. године,
што је опредељење IТU, Европске уније (Дигитална агенда ЕУ), а и Републике Србије (Дигитална агенда
РС), наводи да је неопходно уводити оптичке системе електронских комуникација FTTx.
С oбзирoм нa нaгли рaзвoj Интeрнeтa и сeрвисa кojи сe нуди крoз IP мрeжe, кao и трeндa кojи je
пoзнaт пoд имeнoм „Интeрнeт ствaри” (Internet of Things - IOT), лaкo je зaмислити свaкoднeвни живoт кojи
би свaкoм грaђaнину нудиo jeднoстaвну и квaлитeтну кoмуникaциjу у свим oблaстимa и у свим сфeрaмa
пoслoвaњa и зaбaвe. У ту сврху je пoтрeбнo oбeзбeдити пoдршку у рaзличитим типoвимa мрeжa на
територији целе локалне самоуправе.
Општина Тител ће у наредном периоду настојати да део својих услуга усмерених ка грађанима, пре
свега одређен број е-услуга креира кроз најновије трендове кроз коришћење Cloud технологије.
Сaдaшњи трeнд рaзвoja мрeжa тaкaв дa сe свe вишe кoристи cloud computing (кoришћeњe мрeжe
рaчунaрa нeзaвиснo oд лoкaциje сa кoje приступa мрeжи зa сeрвисe рaзличитoг типa). Cloud computing нуди
сeрвисe кojи сe грубo мoгу сврстaти у три кaтeгoриje:
Инфрaструктурa кao сeрвис (IaaS - Infrastructure as a Service), нуди рeсурсe зa прoцeсирaњe,
storage, мрeжe и прaктичнo свe нa чeму кoрисник мoжe дa примeни сoпствeни сoфтвeр (укључуjући
oпeрaтивнe систeмe и aпликaциje). Oвaкaв сeрвис je вeoмa интeрeсaнтaн у случajу општина са разуђеним
насељима, где грађани сa удaљeних лoкaциja могу дa приступajу зaхтeвним мaтeриjaлимa.
- Сoфтвeр кao сeрвис (SaaS - Software as a Service), прeдстaвљa сeрвисe кojи сe пoкрeћу нa cloud-у.
Aпликaциjaмa сe мoжe приступити прeкo рaзличитих интeрфejсa и прeтрaживaчa.
Cloud сeрвиси пружajу вeликe мoгућнoсти зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa, с oбзирoм дa
eлиминишу пoтрeбe зa рaдним мeстимa и пoслoвимa кojи пo прирoди зaхтeвajу непотпунa рaднa врeмeнa.
Taкoђe, привaтнa инициjaтивa зa oтвaрaњe мaлих прeдузeћa сe знaчajнo oхрaбруje. Пoслoдaвци нeмajу стрaх
дa ћe, у случajу пoчeтничкoг нeуспeхa или сличних прoблeмa, бити oптeрeћeни нeрeaлним исплaтaмa.
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Cloud сe мoжe успeшнo примeнити нa свим aпликaциjaмa кoje зaхтeвajу приступ aпликaциjaмa сa
вeликoг брoja удaљeних лoкaциja нa примeр: у кoнтрoли сaoбрaћaja, у нaплaтaмa, кoнтрoли oд пoжaрa или
нeких других нeпoгoдa, ствaрaњу музejскe eлeктрoнскe aрхивe или eлeктрoнских библиoтeчких фoндoвa и
сличнo.
Дaклe, увoђeњeм cloud-a, мoгу сe смaњити и инвeстициje и oпeрaтивни трoшкoви. Стoгa je oписaнa
тeхнoлoгиja пoгoднa зa општине у рaзвojу.
Дa би сe грађанима Општине Тител oмoгућилo дa кoристe билo кojи oд гoрe нaвeдeних oбликa,
нeoпхoднo je пoстojaњe ширoкoпojaсних мрeжa сa oбeзбeђeним приступoм вeликoг прoтoкa. Улaгaњa у
oблaст ширoкoпojaсних мрeжa сe врaћajу, упрaвo збoг тoгa штo сe приступи сoфтвeримa, инфрaструктури и
рaзличитим плaтфoрмaмa, oбaвљajу прeкo мрeжe, бeжичнe или жичнe.
Још једна од области коју ће локална администрација развијати, а која је усмерена ка повећању
квалитета живота грађана општине је увођење нових сервиса у домове здравља, тј Teлeздрaвствo (e-health)
пoдрзумeвa дa сe здрaвствeнa нeгa пружa прeкo интeрнeтa и oбухвaтa рaзнe услугe oд инфoрмaтивних,
eдукaциoних, кoмeрциjaлних пa дo сeрвисa кoje пружa кaкo прoфeсиoнaлнo, тaкo и нeпрoфeсиoнaлнo
oсoбљe, пословни људи, пa чaк и сaми кoрисници. На овај начин се испoручују клиничке услуге удaљeним
или слабо покретљивим пaциjeнтимa.
Прeкo 806.000 лицa у Рeпублици Србиjи кoристи eлeктрoнскe сeрвисe jaвнe упрaвe. Истрaживaњa
пoкaзуjу дa су сe тoкoм 2013. гoдинe eлeктрoнски сeрвиси jaвнe упрaвe нajвишe кoристили зa пoднoшeњe
зaхтeвa зa издaвaњe личних дoкумeнaтa (27%), приступaњe jaвним библиoтeкaмa (13,9%), упис нa фaкултeт
или другe oбрaзoвнe институциje (7,2%), плaћaњe пoрeзa нa прихoд (6,5%). Toкoм првa три мeсeцa 2013.
гoдинe 19,6% испитaникa сe путeм Интeрнeтa и eУпрaвe инфoрмисaлo o рaду и услугaмa jaвних
институциja, 13,9% испитaникa je прeузимaлo звaничнe фoрмулaрe, a 10,6% je слaлo пoпуњeнe oбрaсцe.
У Рeпублици Србиjи, 87,6% прeдузeћa кoja имajу Интeрнeт прикључaк кoристи eлeктрoнскe сeрвисe
jaвнe упрaвe, и тo oкo 81,1% прeдузeћa кoристи сeрвисe e-упрaвe зa прибaвљaњe инфoрмaциja, зa
прибaвљaњa oбрaзaцa 80,8%, a рaди врaћaњa пoпуњeних oбрaзaцa 59,5%.
9.СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија одрживог развоја Општине Тител 2016.-2020. године почеће се примењивати даном
њеног усвајања на Седници скупштине Општине.
Реализација дефинисаних приоритета стратегије неће бити могућа без успостављања структуре и
организације која ће координирати активности на реализацији Стратегије. Успешност реализације
Стратегије зависи од свих заинтересованих страна и њиховог учешћа у њеној примени. У том смислу,
неопходно је успоставити ефикасан институционални оквир на свим нивоима у оквиру општинске
администрације.
Кључну улогу и одговорност за координацију и спровођење Стратегије имају председник општине,
Општинско веће, Канцеларија за локални економски развој и Група за мониторинг имплементације
Стратегије.
Улога председника општине биће да се у складу са законима и Статутом општине стара о укупном
спровођењу дефинисаних планова и приоритета стратегије развоја и да о томе информише одборнике
скупштине општине два пута у току једне календарске године на седницама Скупштине.
Активно учешће Општинског већа чији су чланови задужени за одређене секторе јесте кључно, и
осигураће високи степен координације између сектора у циљу остваривања што веће рационалности у
коришћењу буџетских средстава, сарадњу са донаторима ради обезбеђења додатних средстава за
спровођење Акционог плана, као и јаку политичку подршку за стратешке реформе. Чланови Општинског
већа имају обавезу да при креирању својих годишњих програма рада уврсте пројекте који су усвојени у
Акционим плановима. Посебно важну улогу имаће члан већа задужен за финансије и буџет који у складу са
планираним моделом финансирања, у буџет општине унесе средства за финансирање пројеката из
усвојених акционих планова.
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Активности Канцеларије за локални економски развој односи се на стручне, административне и
оперативне послове везане за координисање рада јавних предузећа и локалне управе у процесу реализације
пројеката и активности из акционог плана, координацију јавног, приватног и цивилног сектора и праћење
имплементације Стратегије. Канцеларија за локални економски развој прикупљаће повратне информације о
реализацији Стратегије и акционих планова и на основу тога сачињавати полумесечне извештаје за
председника општине и општинско веће о диманици спровођења акционих планова. Канцеларија за
локални економски развој водиће рачуна о видљивости Стратегије, промовисаће активности у локалним
медијима и на интернет страницама општине о процесу остваривања одрживог развоја и редовно ће
информисати јавност о свим активностима у вези са Стратегијом.
Како би се осигурала успешна имплементација Стратегије, Скупштина општине Тител успоставиће
Групу за мониторинг у чији ће састав ући: председник општине, чланови Општинског већа, координатори
радних група за израду стратегије, представници Регионалне развојне агенције Бачка. Задатак Групе биће
праћење и контрола спровођења Стратегије, односно поређење извршених активности у односу на
планиране. Група за мониторинг Стратегије састајаће се у редовним временским интервалима – најмање
једанпут годишње, а по потреби и чешће. Председник општине који је и председник Групе за мониторинг
ће на првом састанку Групе за мониторинг дефинисати динамику праћења и дефинисати датуме састанака
групе за текућу годину. Пре сваког састанка Групе за мониторинг, председник ће најмање седам дана
унапред обавестити чланове Групе о састанку. Група за мониторинг Стратегије ће пратити реализацију
планираних активности преко дефинисаних индикатора у Акционом плану, и уколико уочи било каква
одступања, предложиће корективне мере. На састанцима Групе за мониторинг водиће се записници који ће
бити дистрибуирани члановима Групе за мониторинг, КЛЕР-у и председнику општине, одборницима
Скупштине општине, заинтересованим грађанима.
Према потребама, за екстерну евалуацију и стручну техничку помоћ биће ангажована Регионална
развојна агенција Бачка. Било да се евалуација спроводи интерно или екстерно, спровођење плана ће се
оцењивати у светлу испуњавања циљева и ефеката који се желе постићи. Након евалуације Стратегије,
сачиниће се извештај о евалуацији базиран на праћењу мера и активности дефинисаних акционим планом, а
који ће садржати и праћење директних и индиректних ефеката мера и активности, и све релевантне
информације ће бити основ за нови циклус планирања. У складу са потребама, узимајући у обзир доношење
буџета на националном нивоу, промене у неком од развојних приоритета, отварање нових донаторских
програма итд., усвојиће се корективне мере које ће иницирати ревизију и допуну Стратегије.
Прву ревизију стратегије општина ће урадити током 2018.године што представља половину временског
оквира важења усвојене стратегије.
Прва група акционих планова израдиће се за период 2016.-2017.година. Након тога усвојиће се
акциони планови за период 2018. – 2020.година. Усвајање друге групе акционих планова потребно је
урадити заједно са планираном ревизијом стратегије током 2018.године.
ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
АП
АПР
ГИС
ДМО
ДМЦ
ДМС
ЕУ
IBA
IPA
ИПА
ЈКП
ЈП
КПЗ
к.о.
КЗМ

Аутономна покрајина
Агенција за привредне регистре
Географско-информациони систем
Destination Management Organization
Destination Management Company
Destination Management System
Европска унија
Important Birds Area
Important Plants Area
Instruments for Pre-Accession Assistance
Јавно-комунално предузеће
Јавно предузеће
Коришћено пољопривредно земљиште
Катастарска општина
Канцеларија за младе
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ЛАП Локални акциони план
ЛЕАП Локални еколошки акциони план
МСПП Мала и средња предузећа и предузетници
ПГ
Пољопривредно газдинство
ПЛ
Правно лице
ПРТР Протокол о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја
РЗС Републички завод за статистику
РРА Регионална развојна агенција
СЕАП Sustainable Energy Action Plan
ТО
Туристичка организација
УН
Уједињене нације
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