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1. Општи подаци о општини
1.1.

Географски положај

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 17.050 становника.
Општина Тител граничи се са општинама Нови Сад, Зрењанин, Инђија и Жабаљ. Као
недовољно развијена општина Тител спада у ред општина са очуваном животном
средином.
1.2.

Становништво

У општини Тител живи 17.050 становника (по попису из 2002. године). Број
становника у последњих 10 година, показује мали раст + 5% јер је у нашој општини по
попису из 1991. године живело 16.218 стаовника.
Табела број 1. Број становника
Насеље
Укупно
Тител
Лок
Вилово
Гардиновци
Шајкаш
Мошорин

1991
16.218
6.007
1.302
1.077
1.452
3.826
2.552

2002
17.050
5.894
1.255
1.103
1.485
4.550
2.763

раст + 5%
опадање – 2%
опадање – 4%
раст + 2%
раст + 2%
раст + 18%
раст + 8%

Табела број 2. Број становника пол и старост (прилог бр. 1)
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1.3.

Демографска кретања и социјална структура

Демографске промене у општини огледају се у продужењу људског века и
повећању броја старих, посебно оних изнад 80 година старости, код којих постоји већа
или мања зависност од своје уже или шире околине. Постоји знатан број деце која су
незаштићена; васпитно запуштена, материјално необезбеђена, ометена у физичком и
менталном развоју, све већи број злостављане деце.
Један од најозбиљнијих социјалних проблема је сиромаштво, које је у сталном
порасту. Широки слојеви становништва су осиромашени (око 200 породица су корисници
материјалног обезбеђења породице, око 300 породица затражи помоћ у новцу или натури),
велики је број незапослених (2453 подаци из јуна месеца ове године), погоршано је
здравље становништва (посебно велики број психички и физички оболелих (око 110
евидентираних).
Све је веђи број особа које се јављају за помоћ због насиља у породици - формиран Тим за
за живот без насиља на територији општине од 2005. године.
Већини остарелих особа у стању угрожености животним околностима неопходне су
услуге које су превасходно усмерене на организовање њиховог животног окружења
(сродника, суседа) и на ангажовање волонтерских хуманитарних организација и удружења
грађана.
Потребно је радити на развоју у области друштвене бриге унапређења квалитета
живота у старости, у општини обезбедити услове пружања и коришћења услуга помоћи и
неге у кући, услуга геронтолошког клуба и услуга алтернативних видова
институционалног збрињавања у старости. Што захтева да се такви капацитети оформе
при Центру за социјални рад, јер би било нефункционално и неекономично да се ови
релативно мали капацитети формирају као самосталне институције. Затим радити на
развоју и јачању добровољног рада на подручју општине (када је социјална заштита у
питању) и максимално се ангажовати на повећању броја волонтера. Радно активирати у
сарадњи са локалном управом зависне – радно - способне кориснике. Они су научени да се
ослањају на материјално обезбеђење и тренутне новчане помоћи. Повезивање јавних
служби и других организација које пружају непосредне социјалне услуге (са МУП-ом,
тужилаштвом, судом, службом за запошљавање, домовима здравља, школама итд.).
Потребно је још веће укључивање локалне самоуправе да у сарадњи са Центром за
социјални рад узме све веће учешће на очувању успостављене мреже хранитељских
породица (за сада само три хранитељске породице у општини).
Што се тиче стопе различитости кућних примања треба истаћи да средњи слој
нестаје и уједно се повећава сиромаштво. Новчане помоћи; (материјално обезбеђење
продице од 4.176 – за једног члана до 8.356 SD за пет и више чланова), једнократне
помоћи (око 5000 SD месечно), додатак на помоћ и негу другог лица (5.218 SD - све
најновији подаци) указује да то нису довољна средства за нормалан, квалитетан живот
људи. Посебни проблеми се јављају у време када деца полазе у школу и када су издаци
породице знатно већи (куповина књига, школског прибора, гардеробе и сл.).
Ради смањења броја лица која имају потребу за редовним примањем социјалне
помоћи треба првенствено, радити на што ранијем откривању проблема. Веома је важно
прецизно одредити шта може да подстакне нашу ефикасност. А то је:
-

Познавање прилика у којима живе стари људи (у којој мери су нам познати
проблеми са којима су суочени стари људи, ко је све заинтересован за проблеме
старих, ко у нашем окружењу пружа одређене услуге и предузима активности на на
задовољавању свакодневних и трајних потреба старих људи, да ли постоје посебни
програми бриге о старима и сл.), као и физички оболела лица, злостављани итд.
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-

Правовремена друштвена заштита (да ли, у којој мери, на који начин и под којим
условимаљуди могу да уживају права која им гарантује држава у области
социјалне, здравствене, пензијско-инвалидске и друге заштите, да ли им је
остваривање и коришћење тих права познато и доступно и сл.).

-

Информисаност грађана и заједнице (да ли су грађани и заједница информисани о
потребама и правима старих људи, деце ометене у психо-физичком развоју,
злостављане деце, жена и остарелих и сл., да ли имају изграђену свест одговорност
за таква лица и сл.).
Могућност учешћа и активности (да ли грађани појединачно или кроз рад својих
удружења или организација добијају сазнања о могућностима учешћа у заштити
горе наведених лица, да ли заједница негује толерантан, уважавајући однос према
активностима удружења грађана која окупљају или треба да окупљају припаднике
горе наведених група и сл.).

-

2. Економија и привреда
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 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 лагани годишњи раст +
4% у просеку годишње. Раст броја незапослених условљен је смањењем броја радних
места у привредним фирмама, које су прошле кроз процес приватизације.

Саобраћај и везе

Образовање

Здравство и социјална
заштита

Државна управа

Приватни сектор

2281
2253
2082

Трговина и
угоститељство
Комуналне услуге

2004
2005
2006

Грађевинарство

Укупно

Индустрија

Год

Пољопривреда

Табела број 3. Број запослених 2004 -2006 година

469
464
461

414
389
379

89
86
75

101
104
87

100
97
85

251
263
262

83
90
90

92
93
90

621
602
489

67
65
64

Табела број 4. Број незапослених (Јун 2006. године)
Укупно
Мушко
Жене

2.452
1.251
1.201

Табела број 5. Број људи који чека на посао (Јун 2006. године)
прво запослење
1.525 (жене 815)
незапослени који су изгубили посао
927
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Табела број 6. Незапослени – по дужини чекања посла (Jун 2006. године)
до 1 године
од 1-2 године
од 2-3 године
од 3-5 година
од 5-8 година
од 8-10 година
преко 10 година
Укупно

1.058 (жена 523)
592 (жена 257)
207 (жена 108)
253 (жена 125)
134 (жена 67)
41 (жена 19)
167 (жена 102)
2.452 (жена 1.201)

3. Анализа стања у комуналној делатности
3.1. Опште напомене
На територији општине Тител, комуналне послове обављају два предузећа: Јавно
комунално предузеће «Комуналац» у Тителу и Друштво са ограниченом одговорношћу
«Извор» у Шајкашу.
Јавно комунално предузеће «Комуналац» Тител је правни следбеник комуналног
предузећа које је основала општина Тител 1968. године. Ово предузеће обавља комуналне
делатности у насељеним местима Тител, Лок, Вилово и Гардиновци. Предузеће послује по
тржишним принципима и остварује приходе из којих се финансира рад предузећа. Као
оснивач предузећа, Скупштина општине Тител поставља директора предузећа, именује и
разрешава Управни и Надзорни одбор, даје сагласност на План пословања, разматра
Извештај о раду, даје сагласност на Статут предузећа, Ценовник комуналних услуга и
друга акта предузећа.
У насељеним местима Шајкаш и Мошорин, комуналне послове по Уговору о
поверавању ових послова од стране општине, а на основу избора предузећа по објављеном
конкурсу, обавља ДОО «Извор» Шајкаш. Оснивач овог предузећа је Месна заједница
Шајкаш, која у складу са актом о оснивању предузећа врши избор директора, управног и
надзорног одбора.
Годишњи Програми рада и развоја ових предузећа, у складу са могућностима,
суфинансирају се из буџета општине Тител. Ванредне околности, у смислу хаварија и
кварова на комуналним објектима и опреми, финансирају се из општинског буџета
резерве по одобрењу председника општине.
На овакав начин се омогућава функционисање комуналног система у општини
Тител.
Менаџмент систем комуналних предузећа чине: директор, технички директор,
шефови радних јединица, руководиоци по секторима
Правна основа у пружању комуналних услуга се заснива на Закону о комуналним
делатностима («Службени гласник РС» број 16/97 и 42/98).
Поред овог системског Закона ову област и рад комуналних предузећа регулишу и
следећи Закони:
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(«Службени гласник РС» број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005).
- Закон о заштити животне средине из 2004. године
Обављање комуналне делатности на територији општине Тител
регулисано је
општинском одлуком: Одлука о комуналним делатностима («Службени лист општине
Тител број: 7/98, 7/99, 2/2002, 9/2003 и 1/2004).
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3.2. Извори финансирања у комуналној области
3.2.1. Средства комуналних предузећа
Комунална предузећа располажу средствима од наплате проданих услуга крајњим
корисницима, новчане дотације за основна средства за рад, хитне интервенције у оквиру
опреме и текућег одржавања и друго
3.2.2. Средства из општинског буџета
Анализом финансија општинског буџета у периоду 2002-2006 године долазимо до
података о финансијским могућностима за финансирање у комуналној области.
Пројекције буџета општине Тител и њихова структура посматрано појединачно по
годинама износе:
2002. година
Укупни приходи буџета општине Тител за 2002. годину. утврђени су у износу
од 53.500.000 SD.
Структура укупних прихода
Јавни приходи уступљени општини Тител на основу Закона у износу од 45.840.000 SD.
Из локалних јавних прихода који се остварују на подручју општине Тител 7.660.000
SD.
Део прихода у износу од 16.720.000 SD намењен је за :
а) изградња нових комуналних објеката 9.100.000 SD
б) одржавање комуналних објеката 4.550.000 SD
в) уређивање грађевинског земљишта 1.600.000 SD
г) одржавањел локалних путева 1.470.000 SD

(54,43%)
(27,21%)
(9,57%)
(8,79%)
100,00 %

Графички приказ односа средстава укупног буџета општине и дела средства који је
издовојен за инвестиције

50
40
30
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budget 2002
investment
2002

10
0
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2003. година
Укупни приходи буџета општине Тител за 2003. године утврђени су у износу
од 68.000.000 SD.
Структура укупних прихода:
Јавни приходи уступљени општини 56.075.000 SD (82,46%)
Локални јавни приходи који се остваре на подручју општине Тител 11.925.000 SD
(17,54%)
Део прихода за финансирање комуналне делатности у износу од 23.090.000 SD опредељен
је ЈП Простор и намењен је за:
a) изградња нових комуналних објеката 11.750.000 SD ( 50,88%)
б) одржавање комуалних објеката 5.900.000 SD (25,55%)
в) уређивање грађевинског земљишта 2.170.000 SD (9,39%)
г) одржавање локалних путева 1.620.000 SD (7,02%)
д) средства за солидарну стамбену изградњу 1.650.000 SD (7,15%)
Графички приказ односа средстава укупног буџета општине и дела средстава који је
издвојен за инвестиције
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2004. година
Од првог јануара 2004. године примењује се Закон о буџетском систему на основу којег је
утврђена нова методологија за израду Одлуке о буџету као и само функционисање
буџетског система. Сви буџетски корисници општине Тител подељени су у две основне
групе: директни буџетски корисници и у оквиру њих индиректни буџетски корисници.
Закон је предвидео гашење рачуна директних буџетских корисника и увођење јединствене
буџетске евиденџије преко ткзв. Консолидованог рачуна трезора.
У Одлуци о буџету за 2004. годину укупни приходи износе 100.102.000 SD и чине их:
Jавни приходи уступљени општини 75.017.000 SD (74,94%)
Изворни приходи општине 26.085.000 SD (26,06%)
8

За развој заједнице издвојено је укупно 23.980.000 SD и то :
а) за субвениције ЈП Простор издвојено је 20.585.000 SD (85,84%)
б) за месне заједнице издвојено је 3.395.000 SD (14,15%) и то за:
- набавку комуналног возила 720.000 SD (21,20%)
- изградњу трафостанице 2.675.000 SD (78,79%)
Графички приказ односа укупних средстава буџета и средстава издвојених за инвестиције
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2005. година
Укупни приходи буџета општине Тител износе 118.835.000 SD са следећом структуром:
- Уступљени приходи општини у износу од 104.585.000 SD (88,00%)
- Средства из изворних прихода општине 14.250.000 SD (11,99%)
За развој заједнице издвојено је укупно 17.100.000 са следећом наменом:
а) за ЈП Простор укупно 14.700.000 SD (85,96%) за:
- инвестициона одржавања 170.000 SD (1,16%)
- субвенције на основу којих се финансирају програми развоја 11.070.000 SD
(75,31%)
- инвестиције у области заштите животне средине 560.000 SD (3,27%)
- за водоснабдевање 1.800.000 SD (12,24%)
- за комунално опремање 1.100.000 SD (7,48%)
б) за месне заједнице 400.000 SD за комунално опремање (2,34%)
в) за основно образовање - ОШ Исидора Секулић Шајкаш
за изградњу новог школсог објекта у износу од 2.000.000 SD. ( 11,69%)
Графички приказ односа укупних буџетских средстава и дела издвојеног за инвестиције
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2006. година
Укупни приходи буџета за 2006. годину износе укупно 140.865.000 SD и чини их :
- Уступљени приходи општини у укупном износу од 130.235.000 SD (92,45%)
- Изворни приходи општине у износу од 10.630.000 SD (7,55%)
За развој заједнице у 2006. годинеи предвиђена су средства ЈП Простор у укупном износу
од 17.440.000 SD и односи се на средства за водоснабдевање, одржавање и изградњу путне
мреже и тротоара, као и издвојена средства по Одлуци о буџету за унапређење и заштиту
животне средине и куповину радне машине.
Графички приказ односа укупних средстава буџета општине и дела средстава издвојених
за инвестиције

140
120
100
80
60
40

budget 2006
investment
2006

20
0

Графички приказ обима буџетских средстава општине Тител за период 2002-2006
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Графички приказ обима средстава издвојених за инвестиције из буџета општине Тител за
период 2002.-2006 године – мил.SD
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Сва инвестициона улагања евидентирана у периоду 2002-2006 године посматрано
са становишта буџетских средстава евидентирана су и реализована на основу издвојених
субвенција код индиректног буџетског корисника ЈП Простор и средстава опредељених за
ове намене месним заједницама. ЈП Простор у оквиру свог годишњег програм пословања а
у циљу развоја заједнице (сагласност на програм пословања даје локална скупштина
својом одлуком) врши финансирање пројеката по принципу 60%-70% за нова улагања –
инвестиције 30-40% за текуће одржавање већ изграђених комуналних објеката.
Буџетска средства која се годишње издвајају за инвестиције једним својим делом
су одобрена од стране Министарства финансија на основу критеријума које утврђује само
министарство , делом су одобрена из донација са различитих нивоа власти а делом из
текућих прихода буџета општине Тител.
Најзначајнија инвестициона улагања у протеклом периоду забележена су у области
водоснабдевања (изворишта у Тителу и Шајкашу), изградња локалних путева, улица и
тротоара, евакуација и одвођење отпадних вода, пројекти кишне канализације, изградња
комуналних објеката на гробљу- капела, учешће у заједничком финансирању изградње
новог школског објекта у Шајкашу, набавка комуналних возила. Ургентни и
непредвидиви случајеви до 2006. финансирали су се из средстава резерви. Од 2006. године
у општинском буџету планирала су се посебна средства.
Највећи проблеми у финансирању локалне самоуправе настају као последица
недостатка буџетских средстава . Међутим, без обзира на скромност буџетских средстава
процентуално посматрано она се у високом проценту издвајају за инвестиције и то пре
свега у комуналну област.
Законом о буџету Републике Србије утрвђује се износ годишњих трансферних
средстава која припадају нашој општини. Сва инвестициона улагања су у веома тесној
повезаности са овом врстом буџетских прихода а отежавајућу околност представља и
чињеница да још увек нису утрврђени прецизни критеријуми који утичу на висину ових
трансферних средстава. У тежњи да се отклоне ови недостаци, Народна скупштина
Републике Србије је донела нови Закон о финансирању локалне самоуправе који ће се
примењивати од 01.01.2007. године и чија примена предвиђа смањење јаза између
неразвијених, недовољно развијених и развијених општина.
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Ако се оваква тенденција настави и у извршавању Плана Владе о равномерном
регионалном развоју, за очекивати је да ће општине најскоријој будућности имати све
већу и већу финансијску моћ за решавање својих проблема а по Плановима развоја
заједница.
3.3 Водоснабдевање
У општини Тител грађани 3 насељена места снабдевају се водом са 3 изворишта,
која се налазе: 1. У Тителу – водовод изграђен почетком 70-тих година прошлог века
2. У Шајкашу - водовод изграђен почетком 90-тих година прошлог века и
3. У Мошорину водовод изграђен 2000-те године.
Водоводни систем у Тителу чине:
- извориште са објектом за дистрибуцију воде са 6 активних бунара који дају укупно
21 l/sec,
- резервоар прерађене воде од 50 m3,
- уређај за примарно пречишћавање сирове воде,
- 2 центрифугалне пумпе за транспорт воде у мрежу
- централни вод Ø 315mm дужине 4,2 km,
- секундарна мрежа око 25km,
- резервоар на Калварији запремине V= 500 m3
Стање водоводног система је веома неповољно, првенствено у делу производње воде а
нарочито у секундарној мрежи, која је амортизована и дотрајала. Крајем прошле и
почетком 2006.године извршена је делимична аутоматизација рада система, инсталирана
станица за повећање притиска што је обезбедило стабилније снабдевање грађана и
привреде санитарном (питком) водом.
Институт за заштиту здравља Нови Сад редовно врши анализе воде и то најчешће на
изворишту, резервоару и код крајњих корисника. На основу ових налаза због физичкохемијске неисправности, тј. због повећане концентрације амонијака, мангана и укупног
гвожђа и измењених органолептичких особина (боје и појаве мутноће) препоручује се
пречишћавање воде, дезинфекција и испирање система и поновни преглед новим
узорцима воде за пиће. Због недостатка постројења за комплетно пречишћавање воде
врши се само физичко филтрирање, дезинфекција воде и испирање мреже, након чега се
поправља квалитет воде али само у органолептичким особинама.
Водоводни систем у Шајкашу чине:
- извориште са објектом за дистрибуцију воде
- два активна бунара укупног капацитета 27 l/sec
- 4 центрифугалне пумпе за транспорт воде у мрежу
- централни вод Ø -200mm, секундарни вод Ø-110mm, терцијални вод Ø -90mm,
укупне
дужине 30km
- два резервоара укупне запремине V=50m3
На основу Правилника о хигијенској исправности воде утврђено је да је вода физичкохемијски неисправна, због повећане концентрације нитрита, електропроводљивости и
великог утрошка калијум перманганата. Последица су измењене органолептичке особине (
боја и појава мутноћа). Након дезинфекције и испирања мреже поправљају се искључиво
и само органолептичке особине.
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Водоводни систем у Мошорину чине:
- извориште са објектом за дистрибуцију воде
- 2 бунара укупног капацитета 12 l/sec
- резервоар запремине V= 100m3
- примарна мрежа Ø -200mm, Ø -160mm, Ø -110mm, Ø -90mm, Ø -63mm
-секундарна мрежа око 7km
Стање водоводног система је добро јер је исти новијег датума.
Насеља Лок, Вилово и Гардиновци немају водоводну ни канализациону мрежу.
3.4. Евакуација и пречишћавање вода
3.4.1. Евакуација и пречишћавање фекалних вода
До данашњег дана решавање питања фекалних отпадних вода у општини решавано
је парцијално, неплански, тако да канализациона мрежа постоји само у Тителу и то
дужине свега око 2,5 km. Она је сконцентрисана у ужем центру насеља и прихвата
фекалне воде неколицине стамбених зграда и индустријске воде једног предузећа
металопрерађивачке индустрије. Овако прикупљене воде упуштају се у реципијент-реку
Тису без икаквог пречишћавања.
Остала насељена места немају фекалну канализацију. У припреми је Пројектни
задатак за израду техничке документације за Шајкаш, другог по величини насељено
место. После извођења радова по пројектним документацијама за Тител и Шајкаш
планира се израда техничких документација за насеља Лок, Вилово и Гардиновци.

Ценовник услуга
Обзиром да комуналне услуге на територији општине обављају 2 предузећа због
различитих висина трошкова који утичу на формирање цене, тако постоје 2 ценовника
услуга:
ЈКП '' Комуналац '' Тител
домаћинства
правна лица

пијаћа вода
20,90 SD/m3
53,95 SD/m3

отпадна вода
5,20 SD/m3
13,45 SD/m3

пијаћа вода
17,28 SD/m3
32,40 SD/m3

отпадна вода
-

ДОО '' Извор '' Шајкаш
домаћинства
правна лица
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3.5. Изношење и депоновање комуналног отпада
На територији општине у 6 насељених места налазе се и 6 неуређених простора
који су предвиђени за депоновање чврстог отпада – тзв.сметилишта. Величина
сметилишта су различита и прилагођена величини сваког насеља, и крећу се између 1-7ha.
Ова сметилишта не одговарају ни минималним техничким условима и нису у правом
смислу депоније, јер нису изграђена у складу са републичким Правилником о депонијама.
Изношење смећа је организовано по комуналним предузећима и насељеним местима и
врши се помоћу 3 специјална возила – смећара. Често се дешава да грађани и сами износе
смеће које по правилу у таквим случајевима завршава на местима која нису за то
предвиђена.
Од покретне имовине, предузећа поседују само 1 булдожер Т-75 производње
1970.године.
Поред закона до сада поменутих у овој области, примењује се и Закон о заштити
животне средине из 2004.године, као и Општинска Одлука о комуналним делатностима
која ову област посебно обрађује.
И у овој области ценовник услуга је различит и нема блок тарифа.
ЈКП '' Комуналац '' Тител
домаћинства
правна лица

цене изношења смећа
1,80 SD/m2
5,35 SD/m2

ДОО '' Извор '' Шајкаш
домаћинства
правна лица

цене изношења смећа
37,80 SD по члану
домаћинства
7,02 SD/m2

3.6. Остале комуналне услуге
а) Снабдевање гасом
Општина Тител има типично континенталну климу коју карактеришу јасно изражени
зимски и летњи периоди, док су пролеће и јесен краћи. Грејна сезона траје шест месеци, од
средине октобра до средине априла. Средња јануарска температура износи -1°C.
Од привредних грана је највише заступљена пољопривреда а једним делом и
индустрија. Највећи део индустријских капацитета је изграђен у самом Тителу, тако да су
остала места углавном без индустријских погона, са изузетком циглане у Шајкашу и
фарме пилића у Вилову, чија је градња у току. Све остале привредне гране су недовољно
развијене. Једино насеље у општини у којем се већ користи природни гас је Шајкаш који је
гасификован 1991 године. Тада је завршена изградња разводног гасовода РГ-04-04/II,
високог притиска од магистралног гасовода MG-04 до насеља, пречника Ø 114,3 mm, L =
2650 m, затим и ГМРС "Шајкаш" капацитета Q - 2000 m3/h и дистрибутивна гасна мрежа
укупне дужине од око 45 km.
Дистрибуција гаса
- израда техничке документације за остала 3 насељена места
- извођење радова по пројектној документацији
- оснивање мешовитог предузећа за дистрибуцију гаса
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б) Погребне услуге
- израда пројектне документације за уређење гробља у 6 насељених места
- извођење тих радова и набавка неопходне опреме
в) Одржавање јавних површина
- набавка неопходне опреме
г) Изношење фекалија
- набавка опреме
д). Пијачне услуге
- модернизација постојећих пијачних простора
ђ) Уклањање и санитација лешева угинулих животиња
- израда техничке документације
- набавка неопходне опреме
4.3. Законска регулатива у оквиру еколошких прописа
Државни Закон о заштити животне средине регулише ову област и усаглашен је са
законима европских држава у овој области.

4. Закључак из анализе
У периоду 1991-2002. године, између два пописа становништва, број становника се
повећао за 832 становника ( 5,13% ). Анализом података из Пописа увиђају се позитивна
демографска кретања, на основу чега се може закључити следеће:
-

број становника у општини Тител бележи благи раст
просечна старост становника бележи раст
повећава се број радно способног становништва

Већ из ових разлога постоји оправдана потреба улагања у развој комуналних услуга у
квалитативном и квантитативном смислу.
На основу пројекта '' Приоритети развоја општине Тител ''( израђен јула 2006. у
сарадњи Општине Тител и Универзитета у Новом Саду ) који у свом садржају детаљно
разрађује развој индустријске, пољопривредне производње, трговине, саобраћаја и
туризма, и великих могућности за његову имплементацију, оправдано је очекивати даљи
пораст броја становника у општини.
4.1. Менаџмент комуналних услуга
У менаџменту комуналних услуга општине, главни проблеми се односе на
недостатак стручних ( специјализованих ) кадрова, првенствено инжењера хидро смера,
правника, економиста; затим, непостојања стандарда типа ISO, и релативно слаба
опремљеност пословних функција компјутерском техником.
Прогноза потреба у комуналним услугама у Општини Тител за период од 2006-2016
године.
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4.2. Акциони план у циљу подизања нивоа и квалитета комуналних услуга у
општини
Водоснабдевање
- доградња и проширење постојећих капацитета за производњу воде за додатних
око 40 l/sec
- реконструкција и доградња постојећег објекта за смештај опреме за прераду воде
- инсталирање опреме за прераду воде и новог сабирног резервоара за прерађену воду
- изградња новог дистрибутивног система Ø 200mm – 10 km, Ø 250- 10 km
- изградња новог водовода у насељима Вилово, Лок и Гардиновци – секундарна мрежа
у
укупној дужини од 40 km
- изградња најмање још једног резервоара
- реконструкција комплетне секундарне мреже у Тителу у дужини од 25 km
Евакуација отпадних вода
- доградња и проширење система за одвођење отпадних вода у Тителу
- изградња новог система за прераду отпадних вода
- израда теничке документације канализације за насеља Шајкаш, Мошорин, Вилово,
Лок
и Гардиновци

Одлагање отпада
- израда пројектне документације Регионалне депоније са локалним трансферним
станицама
- изградња и опремање 2 трансфер станице
- набавка нових посуда-канти и контејнера за смеће
- израда пројектне документације за санацију и рекултивацију постојећих сметилишта
-санација и рекултивација свих 6 депонија у општинским насељима
- набавка најмање 1 специјалног возила-смећара

4.3. Законска регулатива у оквиру еколошких прописа
Државни Закон о заштити животне средине регулише ову област и усаглашен је са
законима европских држава у овој области.
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5. Стратегија комуналних услуга 2006 - 2016. година
5.1. Општи циљеви стратегије
- стварање услова за обезбеђење квалитетнијег живота грађана кроз обезбеђење
потребног
квантитативног и квалитативног нивоа комуналних услуга и могућности одговора на
захтеве стандарда Европске Уније
- реструктуирање привреде општине Тител
- стварање адекватних услова за домаћа и страна улагања у привреду општине Тител
5.2. Детаљни циљеви стратегије
- даљи развој пољопривреде кроз развој прерадних капацитета
- развој малих и средњих предузећа у пољопривреди и индустрији
- развој туризма у општини кроз развој спортског, ловног, риболовног, речног,
наутичног,
излетничког, ђачког, рецептивног и кампинг – караванинг туризма
- обезбеђење већег нивоа заштите животне средине
- развој саобраћаја како друмског и железничког тако и воденог (речног)
- реконструкција, модернизација и даљи развој комуналног система
- повећање нивоа и квалитета услуга у области здравства, финансијских институција,
културе, спорта, науке и других области
Држава се са својим законима и уредбама ( тренутно ) у многоме јавља као
ограничавајући фактора развоја, првенствено због:
- нерешеног питања својинских односа ( имовина комуналних предузећа и остала
комунална инфраструктура је у власништву државе – није власништво локалне
самоуправе или предузећа )
- нерешеног питања и бројних дилема око приватизације јавних и јавних комуналних
предузећа
- због државне контроле цена и остале регулативе која ограничава самосталност
доношења
пословне политике и одлука
5.3. Студија о условима и смерницама менаџмента у општини Тител
Говорећи о условима и смерницама менаџмента (а посебно развоја
менаџмента), овом приликом се мора истаћи да општина Тител нема израђену
Студију менаџмента са стратешким развојем менаџмента у општини. То се може и
разумети ако се узму у обзир стање у привреди и комуналним делатностима као и
негативни трендови у решавању проблема комуналија у општини до политичких до
промена 2000-те године. До поменуте године бележи се одсуство било какве
иницијативе у третману комуналне делатности, почев од самих цена комуналних
услуга па све до проблема развоја.
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Шематски се ова проблематика може приказати на следећи начин:
Неразвијеност
тржишта
Неразвијени ресурси
Неповољна
квалификациона
структура запослених.
НЕДОСТАТАК
КАПИТАЛА

низак ниво продуктивности,
економичност и рентабилности
пословања

низак
ниво
штедње
низак ниво зарада
низак
ниво
инвестиција

низак
ниво
тражње

Упркос чињеници да је од 2000-те године учињено низ значајних напора за
превазилажење проблема у комуналијама општине Тител, стање у овој области је и
даље неповољно. Разлози за такво стање су презентовани у одељку о стању,
проблемима и потребама ЈП ''Простор'', ЈКП ''Комуналац'' Тител и ДОО ''Извор''
Шајкаш.
Из датих приказа произилази да се решавање побројаних проблема може
извршити агресивнијом инвестиционом политиком и фазним приступом у
реализацији пројекта због објективних тешкоћа у обезбеђењу инвестиционих
средстава. Међутим, за устројство једног конзистентног и ефикасног развоја
менаџмента нису од значаја само стање и потребе у микро окружењу. Значајније
шансе, ограничења и ризици налазе се у области екстерног окружења.
Максимизирање позитивних и минимизирање негативних екстерних ефеката,
веома је важан приоритет у развојној политици. Ово се постиже на разне начине од
којих су следећих пет најзначајнији:
1. смањивање и по могућности, потпуно затварање тзв. уских грла у пружању
комуналних услуга,
2. одговарајући и благовремени развој грана са изразито великим екстерним
ефектима, тј. грана које позитивно делују на друге привредне гране (а могу
и да их ометају). Те гране су саобраћај, енергетика и информациони
систем,
3. стално унапређење система управљања у целини а посебно његових
најважнијих подсистема – информација и доношење одлука,
4. екстерни ефекти које ствара природно окружење постају све значајнији у
смислу повећаних трошкова очувања природне средине (загађеност ваздуха
и воде, велике количине отпада и о проблеми обезбеђења депонија,
трошкови одржавања еколошке равнотеже итд.,
5. све више расту и они негативни екстерни фактори који долазе од
друштвеног окружења почев од светског па све до конкретног државног
окружења – позитивни и негативни утицаји техничког прогреса, стање и
трендови у популацији, ратови и други политички потреси – транзиције,
разлике у развоју појединих делова света, држава, региона, општина, итд.
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Будући да је највећи део ових фактора и њихово дејство на развој комуналних
услуга у општини Тител (у ширем смислу) дат кроз разраду општих и детаљних
циљева стратешког развоја, овом приликом се истиче и утицај екстерног окружења у
области регулативе функционисања комуналних система од стране државе односно
Владе Републике Србије.
Наиме, Закони и друга подзаконска акта које доноси Влада а која се тичу
регулативе функционисања комуналних система, тренутно представљају значајан
ограничавајући фактор пословања и развоја комуналних система. Државна регулатива
цена комуналних услуга (кроз необезбеђивање економских цена комуналних услуга),
нерешена питања својинских односа (Република представља власника имовине јавних
и јавних комуналних предузећа а не локална самоуправа) и остала документа која
регулишу поједине сегменте пословања комуналних предузећа у многоме
представљају ограничавајући фактор развоја а такође и директно ограничавају
могућност и ефикасност менаџмента у комуналијама како са аспекта текућег
пословања и доношења одлука тако, још и више, са аспекта његовог развоја.
Узимајући у обзир све горе поменуто предфункционисање и развој менаџмента,
постављају се бројни задаци и захтеви. Како се за реализацију развојних пројеката
комуналног уређења општине па и осталих пројеката за развој општине мора
одредити релативно дужи рок извршења због бројних потреба и ограничених
финансијских средстава, тако се и проблем функционисања и развоја менаџмента
мора поставити у исти контекст.
Циљеви, мере и акције стратешког опредељења биле би следеће:
1. У првој фази, док се Нацрти, Предлози и остале радње у вези приватизације
јавних комуналних предузећа не преточе у конкретне извршне задатке (по
процени период од око годину дана када се и очекује доношење Посебног
закона о приватизацији јавних комуналних предузећа) функционисање
менаџмента задржати у постојећем нивоу осим кадровског ''појачања''
стручњаком за урбанизам тј. просторно планирање (процес који је већ у
току).
2. Такође, у првој фази требало би да се створе услови за набавку модерније
компјутерске опреме и софтвера за сва три комунална субјекта у општини
Тител као и њихово повезивање у јединствен систем информација
(унифицирање технолошког процеса, књиговодствено финансијске
документације, извештаја о пословању и томе слично).
3. У другој фази потребно је донети Одлуку да послови развоја комуналне
делатности пређу у надлежност ЈП ''Простор'' као објединитеља свих
потребних мера и акција у тој области путем планирања, пројектовања,
анализе, контроле и конкретног доношења одлука о садржини развоја уз
консултације и верификацију од стране надлежних органа локалне
самоуправе.
Такође, у другој фази неопходно је обезбедити специјализоване кадрове за ове
послове (архитекте, грађевински, машински и хидро инжењери, економисти,
правници, информатичари итд.) и обезбедити услове за њихов рад.Постојећи
менаџмент у комуналним предузећима (ЈКП ''Комуналац'' Тител и ДОО ''Извор''
Шајкаш) задржати у нивоу сервисирања услуга. Оваквим поступком, сматра се, неби
дошло до појаве дуплирања кадрова, информационе технике и појаве непотребих
трошкова менаџмента.
Узимајући све горе поменуто у обзир сматра се да би се пословне функције
рационализовале, свеле у оквир реалних потреба и могућности и створили услови за
увођење стандарда ISO који се односе на пословање комуналног система општине
Тител.
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6. Планиране инвестиције у комуналној области
6.1 Циљеви планираних акција у менаџменту
У менаџмент систем морају се увести нови елементи. Један од основних елемената
је овладавање модерном праксом управљања. Неопходно је што пре почети са стратешким
планирањем развоја. Највећи број комуналних предузећа не доноси одлуке на основу
озбиљних стратешких докумената.
Информационе технологије су други елеменат за успешно руковођење комуналним
предузећима. Оне дају потребне податке за планирање, дају детаљан преглед трошкова, и
омогућују права решења за управљање људским ресурсима.
На крају, побољшање квалификационе структуре у комуналном систему,
допринело би квалитетнијем пословању и руковођењу и предпоставља се већем нивоу
услуга.
Циљеви планираних акција датих у општим и детаљним циљевима стратегије су
оправдани из разлога што у свим сегментима који су поменути постоји објективна потреба
улагања и успостављање другаијих приступа због релативно ниског нивоа квалитета и
ефикасности.

6.2. Водоснабдевање општине Тител
Пројекат водоснабдевања општине Тител има за превасходни циљ побољшање
кавалитета и квантитета у снабдевању водом становника општине Тител.
Насеље Тител се данас снабдева из бунара чија је издашност недовољна за насеље
са преко 6.000 становника и велики број индустријских погона. Поред недовољне
количине воде и њен квалитет није на задовољавајућем нивоу због повећаног садржаја
гвожђа, мангана и амонијака. Насеље Шајкаш, са преко 5.000 становника има изграђен
систем водоснабдевања али је квалитет воде такође веома лош. Насеља Лок, Вилово и
Гардиновци, у којима живи преко 4.000 становника, немају изграђен систем
водоснабдевања.
Из ових разлога општина Тител је приступила организованом решавању овог
проблема на начин да се снабдевање насеља општине Тител врши са три изворишта и то
са:
- „Изворишта I – Доње поље “ које се налази у непосредној близини насеља Тител
са
којег би се, поред Титела, снабдевала и насељена места Лок и Гардиновци,
- „Изворишта II – Сурдук“ за насељена места Шајкаш и Вилово и
- „Изворишта III – Мошорин“ које се налази у подножју тителског брега са
северне стране. Са овог изворишта се водом снабдева близу 3.000 становника насељеног
места Мошорин. Ово извориште својим квалитетом и капацитетом употпуности
задовољава свеукупне потребе грађана овог дела општине. Пројекат „Водоснабдевања
општине Тител“ је тако конципиран да се поред решавања проблема водоснабдевања
насеља Тител и Шајкаш, стварају могућности снабдевања водом и осталих насељених
места: Вилово, Лок и Гардиновци.
Након завршетка радова на извориштима I и II и транспортних водова до Шајкаша,
Вилова, Лока и Г Гардиноваца, потребно је по пројектима месних мрежа за насеља Лок,
Вилово и Гардиновци извести неопходне грађевинске радове и уградити неопходну
опрему.
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Реализацијом пројекта „Пројекат водоснабдевања општине Тител“ обезбедиће
се квалитативно и квантитативно снабдевање водом око 14.000 људи што чини 4/5
становника општине Тител.

Перспективе развоја
Реализациојом овг пројекта већ након прве фазе стварају се могућности снабдевања
водом и ширег региона, пре свих, појединих насеља банатских општина Зрењанин, Опово
и Ковачица. Познато је да су у Војводини, а нарочито у Банату изражени проблеми у
квалитету али и количини здраве пијаће воде. У неким општинама је присутна и
недозвољена количина арсена у водоводним системима.
Након обављених преговора представника општина Тител и Зрењанин ЈКП
„Водовод и канализација „ из Зрењаниан израдили су Извештај о могућности повезивања
водоводног система „Книћанин“ на водоводни систем „Тител“. Даљи потези би били
израда Студије оправданости са Генералним пројектом повезивања ових водоводних
система, а затим и израда Главног пројекта транзитног цевовода према Книћанину и
контроле надзора и управљања системом.
На овакав начин отвориле би се могућности снабдевања средњег Баната здравом,
квалитетном водом са изворишта у подножју тителског брега.
6.3. Евакуација и пречишћавање фекалних вода
Главним пројектом евакуација и пречишћавање фекалних вода насеља Тител који
је урађен 2003. године приступило се систематском и организованом решавању евакуације
отпадних вода у општини. Новопројектовани систем се састоји из пречистача отпадних
вода лоцираног низводно од насеља уз реку која је реципијент, и канализационе мреже
коју чини главни колектор. Траса иде паралелно са железничком пругом према пречистачу
отпадних вода.Пројектовани су и девет сливова (колектора другог реда) који се уливају у
главни колектор. Комплетна мрежа треба да се гради од ПВЦ канализационих цеви
пројектованог пречника и падова.
У припреми је Пројектни задатак за израду техничке документације за Шајкаш,
другог по величини насељеног места. После извођења радова по пројектним
документацијама за Тител и Шајкаш планира се израда техничких документација за
насеља Лок, Вилово и Гардиновци.
Реализацијом овог пројеката омогућио би се квалитетнији степен задовољавања
комуналних потреба грађана, далеко већи степен заштите човекове околине и наравно
заштиту подземних токова вода.
6.4. Гасификација општине Тител
Потрошачи природног гаса у општини Тител ће се снабдевати преко поменутог
разводног гасовода РГ-04-04/II који је изграђен до Шајкаша. Овај гасовод је тако
димензионисан да може да пропусти преко 10.000 m3/h гаса што је више него довољно за
целу општину
Због свог географског положаја, насеље Мошорин би се снабдевало
преко постојеће ГМРС "Шајкаш". Да би се то остварило треба извршити реконструкцију
ГМРС "Шајкаш" ради повећања капацитета за cca 500 m3/h , затим изградити разводни
гасовод ниског притиска
(3 бар) до Мошорина од ПЕ цеви, пречника d 160 mm и
дужине 8,1 km као и дистрибутивну гасну мрежу у дужини од око 16 km.
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Остала места ће се гасифицирати на следећи начин :
Гасовод високог притиска РГ-04-04/II ће се продужити од Шајкаша до Вилова са истим
пречником Ø 114,3 mm у дужини око 6,2 km. На улазу у Вилово би се изградила ГМРС
капацитета 6700 m3/h. Техничке карактеристике станице су:
P1 = 25-50 bar
P2 = 12 - 16 bar ( први степен )
P3 = 1 - 3 bar ( други степен ).
Станица би била са двостепеном регулацијом. После прве редукције, од ове станице
би се водио челични гасовод средњег притиска до Лока односно Титела. Пречник
гасовода је
Ø 168,3 mm, дужине око 10,5 km.
У Локу би се изградила MРC за широку потрошњу капацитета 560 m3/h а на улазу у
Тител такође МРС зашироку потрошњу капацитета 2550 m3/h. У Локу је потребно изградити
ДГM дужине око 9,5 km а у Тителу ДГМ дужине око 45 km.
За индустријске потрошаче би се на гасоводу средњег притиска оставили
прикључци, изузев предузећа ПОБЕДА - ФОМГ која би се снабдевала преко ДГМ .
Ради гасифлкације Вилова требало би од ГМРС "Вилово", после друге редукције,
изградити до насеља гасовод ниског притиска од ПЕ цеви, пречника d 63 mm, дужине 0,8
km и DGM у дужини од око 6,5 km.
Ради гасифлкације Гардиноваца требало би од ГМРС "Вилово", после друге
редукције , изградити гасовод до насеља, ниског притиска, од ПЕ цеви пречника d 90 мм,
дужине 3,4 km и ДГМ у дужини од око 9,5 km.
Гасификација насељених места општине Тител плaнира се са циљем да се унапреди
економичност искоришћавања природних енергетских ресурса. Реализацијом овог
пројекта створиће се услови да се смањи потрошња чврстих горива, а да се потребе
становништва за грејним енергентима остварују путем коришћења природног гаса.
Гасификацијом привредних објеката стварају се могућности супститиције у производном
процесу течних и чврстих горива гасовитим горивима.
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АКЦИОНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
2006 – 2016. ГОДИНА
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Назив пројекта:

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Алиас пројекта:

Здрава вода

Датум предлога:

Приоритет пројекта:

Величина пројекта:

Врло висок

Велики

Висок

Средњи

Средњи

Мали

Низак
Врло низак
Сектор:

Тип пројекта:

Унапређење образовања
Модернизација здравственог система и заштита
животне средине
Изградња саобраћајне инфраструктуре

Инфраструктура

Подстицање привредног развоја

Модернизација

Станоградња

Обука

Побољшање стандарда грађана

Стратегија

Унапређење рада државне управе

Стручно – техничка помоћ

ИТ
Јавна набавка

Остало
Очекиване користи пројекта
Опис

Јединица мере

Вредност

Запошљавање током пројекта

број запослених

Запошљавање након пројекта

број запослених

80
10

Повећање извоза
Додатне приватне
инвестиције
Побољшање квалитета
живота становника поменутих
насеља општине Тител
Активирање поменутих
насеља у концепцију развоја
туризма општине Тител у
делу развоја руралног
туризма

€

3.000.000

€

Врло висок ниво

број запослених

50 – так домаћинстава
и 4 салаша

Национални стратешки приоритети
Назив
Национална стратегија Србије за
приступање Србије и Црне Горе Европској
Унији

Стратегија за смањење сиромаштва

Опис повезаности
Решавање питања квалитетнијег
водоснабдевања грађана општине
Тител,
Решавање питања водоснбдевања ових
насеља стварају се могућности за
отварање нових радних места и
повећање запослености у општини
Тител привлачењем додатних
инвестиционих улагања.
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Активности
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив активности
I Фаза водоснабдевања
1. Етапа – проширење „Изворишта I –Доње
поље“
2. Етапа – реконструкција и проширење
машинске
зграде, набавка и уградња
опреме
3. Етапа – доградња постројења за
пречишћавање
воде и изградња резервоара
4. Етапа – изградња лагуне
5. Етапа – реконструкција постојеће мреже у
насељу Тител
6. Етапа – изградња транспортног вода
Тител - Лок
7. Етапа – изградња транспортног вода
Лок– Гардиновци
8. Етапа – изградња транспортног вода са
„Изворишта II Сурдук“ за насеља
Шајкаш
и Вилово.
УКУПНО I ФАЗА

Оквирно
трајање
(месеци)
12,0

Оквирни
буџет
(у ЦСД)

0,5

17.000.000

1,5

17.850.000

2,0

8.500.000

1,0

1.700.000

3,0

32.300.000

1,0

12.622.500

1,0

15.869.500

2,0

42.925.000
148.767.000

11.
12.

II Фаза водоснабдевања

9,0

13.

1. Етапа – изградања месне мреже Вилово

3,0

15.011.000

14.

2. Етапа – изградња месне мреже Лок

3,0

13.778.500

15.

3. Етапа – изградња месне мреже Гардиновци

3,0

14.008.000

16.

УКУПНО II ФАЗА

85.722.500

УКУПНО I+II

191.564.500

17.
18.
19.

Планирани (најранији) датум почетка пројекта :

Август 2006

Укупно трајање пројекта (број месеци):

12 - 24

Укупан буџет пројекта (у ЦСД):

191.564.500

Износ у буџету пројекта финансиран из НИП-а (у ЦСД):

95.782.250

Могућност набавке од домаћих произвођача (%):

100%

Износ jавних набавки у пројекту (у ЦСД):

191.564.500
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Инвеститор
Назив инвеститора
ЈП „ Простор “ Тител

Опис и начин финансирања
Општина Тител

Износ (у ЦСД):

Буџет

20.000.000

Кредит

40.000.000

Сопствена средства

4.600.000

Донације

1.000.000

Суфинансирање пројекта:
Назив суфинансијера
Влада Републике Србије
Извршно веће АП Војводине
Месне заједнице Тител, Лок,
Вилово, Гардиновци и
Шајкаш

Опис и начин суфинансирања

Износ (у ЦСД):

Национални Инвестициони План

95.782.250

Ресорни секретаријати

19.156.450

Месни самодоприноси

11.025.800
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Назив пројекта:
Алиас пројекта:

ЕВАКУАЦИЈА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ФЕКАЛНИХ
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ВОДА У ТИТЕЛ
Чиста Тиса
Датум предлога:

Приоритет пројекта:

Величина пројекта:

Врло висок

Велики

Висок

Средњи

Средњи

Мали

Низак
Врло низак
Сектор:

Тип пројекта:
Унапређење образовања
Модернизација здравственог система и заштита
животне средине
Изградња саобраћајне инфраструктуре

Инфраструктура

Подстицање привредног развоја

Модернизација

Станоградња

Обука

Побољшање стандарда грађана

Стратегија

Унапређење рада државне управе

Стручно – техничка помоћ

ИТ
Јавна набавка

Остало
Очекиване користи пројекта
Опис

Јединица мере

Вредност

Запошљавање током пројекта

Број запослених

Запошљавање након пројекта

Број запослених

50
5

Повећање извоза
Додатне приватне
инвестиције

€
€

1.000.000

Назив
Национална стратегија Србије за
приступање Србије и Црне Горе Европској
Унији
Стратегија за смањење сиромаштва

Опис повезаности

Национални стратешки приоритети
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Активности
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив активности
I Фаза – Изградња постројења за пречишћавање

Оквирно
трајање
(месеци)
10

1. Етапа – Грађевински радови
2. Етапа – Електро радови и аутоматика
2. Етапа – Компресорска станица и ЦС сирове
воде
3. Етапа – Машински део и опрема
4. Етапа – ЦС пречишћене воде и изливна
грађевина
5. Етапа – уређење терена, саобраћајнице и
цевоводи
УКУПНО I
ФАЗА
II Фаза – Изградња главног сабирног колектора
УКУПНО II
ФАЗA
III Фаза – Изградња секундарних колектора

Оквирни
буџет
(у ЦСД)

3

29.208.550

1

4.328.200

1

9.443.500

3,5

27.659.000

1

9.732.500

0,5

7.420.500
87.809.250
21.420.000
21.420.000

14

12.

1. Етапа – Колектор 7

2

26.945.000

13.

2. Етапа – Колектор 8

2

12.495.000

14.

3. Етапа – Колектор 6

2

11.645.000

15.

4. Eтапа – Колектор 9

2

27.795.000

16.

5. Етапа – Колектор 5

2

9.860.000

17.

6. Етапа – Колектор 4

2

20.145.000

18.

7. Етапа – Колектор 3

2

9.945.000

19.

8. Етапа – Колектор 2

2

14.450.000

20.

УКУПНО III

133.280.000

ФАЗА

21.
22.

УКУПНО I + II + III

242.492.250

Планирани (најранији) датум почетка пројекта :

Mарт 2007.

Укупно трајање пројекта (број месеци):

24–36

Укупан буџет пројекта (у ЦСД):

242.509.250

Износ у буџету пројекта финансиран из НИП-а (у ЦСД):

121.254.620

Могућност набавке од домаћих произвођача (%):

70%

Износ jавних набавки у пројекту (у ЦСД):

242.492.250
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Инвеститор
Назив инвеститора
ЈП „ Простор “ Тител

Опис и начин финансирања

Износ (у ЦСД):

Буџет општине Тител
Сопствена средства
Донације

Суфинансирање пројекта:
Назив суфинансијера
Влада Републике Србије
Извршно Веће
АП Војводине
Европска Унија

Опис и начин суфинансирања

Износ (у ЦСД):

Ресорсна министарства
Ресорни секретаријати
Европска Агенција за
Реконструкцију
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Назив пројекта:

ГАСИФИКАЦИЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Алиас пројекта:

Штедња енергије

Приоритет пројекта:

Датум предлога:
Величина пројекта:

Врло висок

Велики

Висок

Средњи

Средњи

Мали

Низак
Врло низак
Сектор:

Тип пројекта:

Унапређење образовања
Модернизација здравственог система и заштита
животне средине
Изградња саобраћајне инфраструктуре

Инфраструктура

Подстицање привредног развоја

Модернизација

Станоградња

Обука

Побољшање стандарда грађана

Стратегија

Унапређење рада државне управе

Стручно – техничка помоћ

ИТ
Јавна набавка

Остало

Очекиване користи пројекта
Опис

Јединица мере

Вредност

Запошљавање током пројекта

број запослених

Запошљавање након пројекта

број запослених

30
8
2.000.000

Повећање извоза
Додатне приватне
инвестиције

€
€

Национални стратешки приоритети
Назив
Национална стратегија Србије за
приступање Србије и Црне Горе Европској
Унији
Стратегија за смањење сиромаштва

Опис повезаности
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Активности
Редни
број
1.

Назив активности
I Фаза – Изградња гасовода до Мошорина

2.

1. Етапа – Реконструкција ГМРС "Шајкаш"
2. Етапа – Гасовод ниског притиска PE dl60mm,
L = 8,1 km
3. Етапа – ДГМ "Мошорин"

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оквирно
трајање
(месеци)
6

Оквирни
буџет
(у ЦСД)

1

1.105.000.

2

20.000.500.

3

23.205.000.
44.310.500.

УКУПНО I Фаза
II Фаза – Изградња гасовода до Титела
1. Етапа – Гасовод високог притиска
0 1 14,3 x 3,6 mm, L - 6,2 km
2. Етапа – ГМРС "Вилово ", Q = 6.700 m3/h,
двостепена
3. Етапа – Гасовод средњег притиска
0 168,3 x 4,0 mm, L =10,5 km

10
1

27.735.500.

1

12.155.000.

2

69.173.000.

10.

4. Етапа – МРС "Тител" , Q = 2550 m3/h

1

3.425.500.

11.

5. Етапа – ДГМ "Тител"

4

61.880.000.

12.
13.
14.
15.

III

174.369.000.

УКУПНО II Фаза
Фаза – Изградња гасовода до Вилова, Лока и
Гардиноваца
1. Етапа – Гасовод ниског притиска PE d 63 mm,
L = 0,8 km
2. Етапа – ДГМ "Вилово"

9
1

884.000.

2

9.392.500.

16.

3. Етапа – МРС "Лок" , Q = 500 m3/h

1

1.547.000.

17.

4. Етапа – ДГМ "Лок"
5. Етапа – Гасовод ниског притиска PE
dl90mm,
L = 3,4 km
6. Етапа – ДГМ "Гардиновци"

2

13.481.000.

1

4.309.500.

2

13.260.000.

18.
19.
20.

42.874.000.

УКУПНО III Фаза

21.
22.

УКУПНО I + II + III

261.553.500.

Планирани (најранији) датум почетка пројекта :

Mарт 2007.

Укупно трајање пројекта (број месеци):

24 – 36

Укупан буџет пројекта (у ЦСД):

261.553.500.

Износ у буџету пројекта финансиран из НИП-а (у ЦСД):

121.254.620

Могућност набавке од домаћих произвођача (%):

70%
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Износ jавних набавки у пројекту (у ЦСД):

261.553.500

Инвеститор
Назив инвеститор
ЈП „ Простор “ Тител

Опис и начин финансирања

Износ (у ЦСД):

Буџет општине Тител

12.125.000

Сопствена средства

1.000.000

Донације

10.749.000

Суфинансирање пројекта:
Назив суфинансијера
Влада Републике Србије
Извршно Веће
АП Војводине
Европска Унија

Опис и начин суфинансирања

Износ (у ЦСД):

Ресорсна министарства

121.254.500.

Ресорни секретаријати

26.155.350.

Европска Агенција за
Реконструкцију

90.000.000

Стечена искуства:
Општина Тител је у последњих 10 година била ангажована у решавању многих инфраструктурних
проблема у насељеним местима општине Тител, и успешно спровела следеће Пројекте:
1. Пројекат изградње месних телефонски мрежа у насељима Тител, Лок, Вилово, Гардиновци и
Мошорин,
2. Пројекат изградње трасе телефонског оптичког кабла Нови Сад – Тител - Зрењанин,
3. Пројекат изградње бустер станице на водоводној мрежи у насељу Тител,
4. Пројекат изградње новог објекта основне школе „ Исидора Секулић“ у насељу Шајкаш –
пројекат рађен у сарадњи са Министарство за спорт и омаладину и Покрајинским
секретаријатом за образовање.

У Тителу, 14. Септембар 2006.
Радна група за реализацију Пројекта
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ПРИЛОЗИ
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ТЕРИТОРИЈА ПОКРИВЕНОСТИ У ПРУЖАЊУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ЛЕГЕНДА :
ЈКП „ КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
ДОО „ИЗВОР“ ШАЈКАШ
34
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Техничка шема гасификације насељених места општине Тител

