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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1 : Унапређивање пословног амбијента
Програми/
Мере

1.1 Програм
мера подршке
за развој
МСПП

Активности/
пројекти
1.1.1 Оснивање Фонда за
развој привреде
- Израда Програма за
локални економски развој
градаПанчева за 2018.
годину
1.1.2 Сарадња са пословном
заједницом
1.1.3 Промовисање
концепта предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке културе

1.2 Унапређење
привлачења
инвестиција

1.2.4 Сарадња са
институцијама НАЛЕД,
СКГО, ВИП, РАС, РРА
Јужни Банат, Сенат
привреде Србије и др.

1.2.5 Рационалније
коришћење ресурса кроз
јачање јавно-приватног
партнерства

Кључни корак

- Формирање
Тима
- Креирање
Програма
- Редовне
консултације
са пословном
заједницом
- Израда
промотивног
филмова

-Рецертификација
града Панчева по
BFCSEE
стандарду
- Представљање
Северне
индустријске
зоне
потенцијалним
инвеститорима
- Формирање
Тима за
појединачне
пројекте ЈПП
- Доношење
одлука Градског

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису потребна
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Усвојен Програм

- Програмом предвиђено
минимум 5 мера од значаја
за локални економски развој

Нису потребна
средства

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Редовне консултације
са Привредним саветом

- Одржано минимум 2
састанка Привредног
савета

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Припремљени и
приказани промотивни
филмови о успешним
почетницима у бизнису
са територије Панчева

(чланарине)
26.317.557,00
(Рецертификац.)
1.400.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за привреду и
економски развој, Градска
управа

- Обновљен сертификат
града Панчева као града
са повољним пословним
окружењу
- Учешће у минимум 1
заједничка пројекта

- Приказано минимум 5
филмова о почетницима у
бизнису којима је град
у предходном периоду
пружио финансијску
подршку
- Добијен позитиван
извештај по свим кључним
критеријумима
- Учешће у
радионицама/обукама

Нису планирана
средства

Градско веће, Секретаријат
за привреду и економски
развој,Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Агенција за јавне

- Прикупљање
релевантних података за
припрему ЈПП пројеката:
1. Изградња нових
капацитета за
производњу топлотне

- Припремљени ЈПП
пројекти су усвојени и
одобрени од стране
Скупштине града по
прибављеном мишљену
републичке Комисије за ЈПП
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Програми/
Мере

1.3
Инфраструкту
рно опремање
радних зона

Активности/
пројекти

1.3.2 Фазно
инфраструктурно опремање
Северне индустријске зоне

Кључни корак

већа о
приступању
реализације ЈПП
пројеката:
1. Изградња
нових капацитета
за производњу
топлотне нергије
2. Замена јавне
расвете и
инсталирање
опреме
3. Изградња и
одржавање
локалне путне
инфраструктуре
- Завршетак
Црепајачког пута

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

39.115.868,00 /
Буџет града за
2017.

1.3.3 Израда пројектнотехничке документације за
фазно опремање трговинско
пословне зоне Мали Рит

/

Нису планирана
средства

1.3.5 Изграђена
канализација у Старој Утви
и Скадарској

/

Нису планирана
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

набавке, Секретаријат за
финансије, ЈП, ЈКП

нергије
2. Замена јавне расвете и
инсталирање опреме
3. Изградња и одржавање
локалне путне
инфраструктуре
- Припремљена основна
анализа од значаја за
покретање и реализацију
одабраног ЈПП пројекта

Тим за пословне зоне,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, ЈКП Водовод и
канализација
Тим за пословне зоне,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈП

- Северна индустријска
зона је спремна за прве
кориснике

- Изграђено нових м
саобраћајнице са
припадајућом
инфраструктуром

- Обезбеђена су средства
за пројектно-техничку
документацију

- Закључен уговор са
одабраним добављачем
услуге

- Решени имовинскоправни односи

3

Програми/
Мере

1.4 Побољшање
имиџа града

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

1.3.6 Инфраструктурно
опремање greenfield
локација

/

Нису планирана
средства

1.4.2 Утврђивање
идентитета града

/

Нису планирана
средства

Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација
Тим за пословне зоне,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација
Кабинет градоначелника,
стручне службе ГУ, ТОП

1.4.3 Развој новог
идентитета - бренда града

/

Нису планирана
средства

Кабинет градоначелника,
стручне службе ГУ, ТОП

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Одабране су локације за
инфраструктурно
опремање

- Извршено истраживање
просторних,
технолошких,
урбанистичких,
природних, историјских,
еколошких, друштвених
атрибута који утичу на
општу перцепцију града у
односу на различите
циљне групе
- Формиран тим
- Урађен програм са
акционим планом

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2 : Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и
запошљавања
Програми/
Мере
2.1 Коришћење
и развој

Активности/
пројекти
2.1.1 Израда програма
пословних инкубатора,

Кључни корак
- Попис
расположивих

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Носиоци
Секретаријат за јавне
службе, Секретаријат за

Очекивани резултат
- Усвојен програма- Опредељена средства за

Индикатори остварених
резултата
- Број закључених уговора
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

пословног
простора у
власништву
града у сврхе
запошљавања
и
самозапошљав
ања

уметничких радионица,
атељеа, модних и
дизајнерских студија, заната
и сл.

локала који су
подесни и
доступни за ове
намене

2.2.1 Увођење олакшица и
подстицаја
- Конкурс за набавку
машина и опреме за МСПП
сектор

- У оквиру
одлука града
Панчева
имплементиране
олакшицве
- Реализован
конкурс за
подстицаје
намењен МСПП
сектору
- Организован
Новогодишњи
базар

2.2 Пружање
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолошке
вишкове

2.2.2 Подршка старим
занатима и домаћој
радиности
- Реализација
Новогодишњег базара
2.3 Стварање
услова за за
запошљавање
технолошких
вишкова и
незапослених
кроз обуке за
дефицитарна
занимања

2.3.1 Ангажовање
привредних друштава и
образовних установа у
циљу обуке технолошких
вишкова и незапослених
лица
- Реализација мере ЛАПЗ-а:
1. Унапређење
конкурентности средњих
школа путем

1. Спроведен
јавни конкурс

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција

2018. годину

5.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

Градско веће, Секретаријат
за пореску
администрацију,Секретариј
ат за привреду и економски
развој, ЈП Дирекција

- Побољшани услови
пословања у минимум
10 МСПП

- Број олакшица у одлукама
града Панчева
- Број уговора о додели
средстава МСПП сектору

690.000,00 /
Буџет града за
2017.

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, ТОП
Секретаријат за привреду и
економски развој,
Секретаријат за јавне
службе и социјална питања

- Подршка удружењима
грађана, правним и
физичким лицима са
територије града
Панчева у пласману
сопствених производа

- Број излагача
- Број посетилаца

1.
1.400.000,00
2.
1.698.556
3.
600.000,00
4.
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

побољшања услова за
извођење практичне наставе
2. Правно-финансијско
саветовање у пословању
3. Студентска летња пракса
4. Стручна пракса
5. Јавни радови за
категорије теже
запошљивих лица
- Реализација мере ЛАПЗ-а:
1. Субвенције почетницима
у бизнису –
самозапошљавање

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.
5.000.000,00

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

5.
1.600.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

1.
8.500.000,00
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за привреду и
економски развој

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3 : Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

3.1 Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструктуре

Припрема приоритетних
инфраструктурних
пројеката за
суфинансирање из домаћих
и страних фондова

и
3.2 Уређење
објеката јавне
намене и јавних
простора

3.2.3 Уређење пијачних
простора у свим
насељеним местима

- Припремљена
пројектнотехничка
документација
- Обезбеђена
средства за
суфинансирање у
буџету Панчева
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Према буџету
пројеката

2.741.757,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Секретаријат за привреду и
економски развој, ЈП, ЈКП,
СЛАП менаџери и
координатор

- Аплицирано са минимум
10 инфраструктурних
пројеката
- Одобрено минимум 3
уговора за суфинансирање
инфраструктурних
пројеката из домаћих и
страних фондова
Пијаца у Јабуци Реконструкција и
доградња пијаце са
изградњом санитарног
чвора и паркинг простора,

МЗ и ЈКП у насељеним
местима, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈКП и МЗ

Индикатори остварених
резултата
- Број уговора

- Извршена реконструкција
пијаце, изграђен санитарни
чвор и паркинг простор,
извршена реконструкција
надстрешнице
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

уговора са
добављачем
3.2.5 Проширење гробаља
у насељеним местима

Носиоци

насељених места

- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем

(1)
10.000.000,00
(2)
7.500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

МЗ и ЈКП насељених места

(1)
650.000,00
(2)
1.000.000,00
(3)
920.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, ЈКП Хигијена

3.2.7 Обезбеђење паркинга
за теретна возила у граду

/

Нису планирана
средства

3.2.8 Изградња
унутарблоковских
саобраћајница и комуналне
инфраструктуре

- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање

800.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Агенција за саобраћај, ЈКП
Хигијена, ЈП Дирекција
ЈП Дирекција, ЈКП Водовод
и канализација,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

3.2.6 Изградња јавне
гараже и тоалета

Очекивани резултат

израда техничке
документације и извођење
радова на реконструкцији
настрешнице
1. Банатско Ново Село Извођење радова на
изградњи капеле на
источном гробљу
2. Иваново -Извођење
радова на изградњи
капеле на месном гробљу
1. Изградња паркинг
простора код Матице
Словачке - са израдом
техничке документације
2. Изградња паркинг
простора испред МЗ
Војловица са израдом
техничке документације
3. Периодично одржавање
дела Гробљансеке улицепаркинг испред гробља у
Иванову
- Планом дефинисана
локација
- Израђена техничка
документација
- Израда техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу дворишта у
улици Браће Јовановића

Индикатори остварених
резултата

- Изграђена капела на
источном гробљу у БНС
- Изведени радови на капели
на месном гробљу у Иванову

- Број нових паркинг места

- Прибављена грађевинска
дозвола
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

уговора са
добављачем
3.2.9 Заговарање принципа
урбане културе, превенција
и санирање неадекватне
градње
- Попис незаконито
изграђених објеката

3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

3.3.1 Програм одржавања,
обнове и заштите бунара и
изворишта
- Ревитализација бунара
Ликвидација напуштених
бунара

Израда и овера Елабората
билансних резерви
подземних вода
3.3.2. Изградња и
реконструкција објеката у
оквиру ППВ
(1) Санација објекта
аерације, филтер и
машинске сале
(2) Набавка и уградња
система за on-line мерења

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

бр.33 "Америчке зграде"

- Попис
незаконитих
објеката
- Доношење
решења о
незаконитим
објектима
Израда техничке
спецификације
за јавну набавку
Склапање
уговора са
добављачем
Израда техничке
спецификације
за јавну набавку
Склапање
уговора са
добављачем
Наставак радова
из 2016.године

Нису планирана
средства

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, Секретаријат за
инспекцијске посове,
Комунална полиција

- Попис и легализација
незаконито изграђених
објеката

- У приоду од 05.03.2016. до
13.03.2017. године пописано
30.683 незаконито
изграђених објеката

1.800.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршетак радова на
ревитализацији бунара

- Ревитализација 10 бунара
Повећање капацитета
изворишта за око 100 lit/sec

2.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршетак радова на
ликвидацији бунара
- Смањење вероватноће
загађења изворишта

- Ликвидација 30 бунара

1.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Израда и овера
Елабората

- Исходовање потврде о
резервама подземних вода

(1) Наставак
радова из
2016.године

(1)
10.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

(1) Санирани објекти
аерације, филтера и
машинске сале
Безбеднији и сигурнији
рад ППВ

(1) Потписан Уговор са
извођачем радова

(2) Набављена и
монтирана опрема

(3) Добијање одобрења за
извођење радова

(2) Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку

(2)
5.000.000,00 /

(2) Потписан уговор са
добављачем опреме
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

мутноће воде на старом
ППВ
(3) Израда пројектно
техничке документације за
препумпавање воде од
прања филтерских поља

Склапање
уговора са
добављачем

3.3.3 Израда пројектно
техничке документације за
завршетак радова на
изградњи водоводне
инфраструктуре на
територији Панчева
Изградња секундарне
водоводне мреже у улици
Јабучки пут (од доо
"Кртола" до ПС Караула )
- І фаза

Наставак радова
из 2016.године

Изградња водоводне мреже
за насеље Стари Тамиш

(3) Одабир
пројектанта

- Наставак
радова из
2016.године на
изради пројектно
-техничке
документације
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова
Наставак радова
из 2016.године

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
ЈКП Водовод и
канализација
(3)
2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација
2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

(3) Завршене активности
на изради пројектно
техничке документације

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

15.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације
- Завршетак радова на
изградњи водоводне
мреже

- Добијање одобрења за
извођење радова
- Изграђена водоводна
мрежа
- Прикључење будућих
корисника на градску
водоводну мрежу

16.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације Завршетак радова на
изградњи водоводне
мреже

- Добијање одобрења за
извођење радова
- Изграђена водоводна
мрежа
- Прикључење будућих
корисника на градску
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата
водоводну мрежу
- Добијање одобрења за
извођење радова

Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
водоводне мреже у улици
Пелистерској- просек

- Одабир
пројектанта

500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
водоводне мреже у улици
Охридској
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
водоводне мреже у блоку
Динамо
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
водоводне мреже у улици
Скадарској
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
водоводне мреже дуж
Баваништанског пута од
Дома слепих до краја
старог пута са просецима
Изградња водоводне мреже
у блоку 210

- Одабир
пројектанта

1.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектно
техничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

500.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

-Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

-Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектно
техничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

-Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

1.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације
- Завршетак радова на
изградњи водоводне
мреже

- Добијање одобрења за
извођење радова
- Изграђена водоводна
мрежа
- Прикључење будућих
корисника на градску
водоводну мрежу

- Одабир
пројектанта
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.3.4 Прикључење на
градску водоводну мрежу
за насељена места Јабука,
Долово, Качарево, Глогоњ,
Б.Н. Село и реконструкција
водоводних мрежа у
Глогоњу, Б.Н. Селу и
Долову
- Изградња магистралног
водовода за насељена
места Јабука и Глогоњ
3.3.5 Изградња ППОВ за
територију града Панчева
(град и насељена места)

Кључни корак

извођење радова
- Наставак
радова из
2016.године

/

3.3.6 Завршетак изградње
канализационе мрежe на
територији града према
Плану капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града Панчева
Изградња фекалне
канализације за насеље
Кудељарски насип –
стамбено пословни део

- Реализација
појединачних
пројеката

Измештање потисног вода
за ФЦС1 у улици Моше

- Наставак
радова из

- Склапање
уговора са
извођачем радова

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

1.098.913,76 ЕУР
/ КФW Програм

ЈКП Водовод и канализација

- Завршетак радова на
изградњи водоводне
мреже

Нису планирана
средства

ЈКП Водовод и
канализација, Секретаријат
за заштиту животне
средине, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове
ЈКП Водовод и
канализација, Секретаријат
за заштиту животне
средине, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове
ЈКП Водовод и канализација

- У планској
документацији су
одређене локације
- Израђена пројектнотехничка
документација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектно

Средства
планирана у
оквиру
појединачних
пројеката
750.000,00 ЕУР /
КФW Програм

20.000.000,00 /
ЈКП Водовод и

Индикатори остварених
резултата

- Изграђен магистрални
водовод
- Прикључење будућих
корисника на градску
водоводну мрежу

- Повећање процента
покривености града
Панчева канализационом
мрежом

- Дужина новоизграђене
канализационе мреже
годишње
- Број нових прикључака
годишње

- Завршетак радова на
изградњи фекалне
канализације

- Изграђена канализациона
мрежа
- Прикључење будућих
корисника на градску
канализациону мрежу
- Добијање одобрења за
извођење радова
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
Пијаде

Кључни корак

2016.године на
изради пројектно
-техничке
документације Израда техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова

- Измештање фекалне
канализације у улици
Радничкој

Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
канализационе мреже у
улици Пелистерскојпросек
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
канализационе мреже у
блоку Динамо
Израда пројектно техничке
документације за изградњу
секундарне канализационе
мреже дуж Новосељанског
пута
Израда пројектно-техничке
документације за изградњу
канализационе мреже дуж

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

-техничке документације
- Потисни вод ФЦС 1
измештен са приватних
парцела на јавне
површине

- Замена дела старе мреже
новом

- Измештање уличне мреже
са приватних парцела на
јавне површине
- Прикључење будућих
корисника на градску
канализациону мрежу
- Добијање одобрења за
извођење радова

5.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације
- Завршетак радова на
изградњи

- Одабир
пројектанта

1.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектно
техничке документације

- Одабир
пројектанта

1.200.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

3.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
дела улице Шарпланинске
Израда пројектно техничке
документације за изградњу
канализационе мреже у
улици Баваништански пут
– просек код старог
бувљака
Израда пројектно техничке
документације за изградњу
канализационе мреже у
улици Козарачкој -старој
Изградња канализационе
мреже у блоку 210

Замена дела бетонског
колектора фекалне
канализације 110/60 у
улици Моше Пијаде

Наставак изградње

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Одабир
пројектанта

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта

2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације

- Добијање одобрења за
извођење радова

- Одабир
пројектанта
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова
- Израда
пројектнотехничке
документације
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова
- Израда

4.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације
- Завршетак радова на
изградњи канализационе
мреже

- Добијање одобрења за
извођење радова
- Изграђена канализациона
мрежа
- Прикључење будућих
корисника на градску
канализациону мрежу

20.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и канализација

- Завршене активности на
изради пројектнотехничке документације
- Завршетак радова на
замени дела бетонског
колектора

- Добијање одобрења за
извођење радова
- Замена дела старе мреже
новом

19.016.800,00 /

ЈКП Водовод и канализација

- Завршени радови на

- Обезбеђен канализациони
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
канализационе мреже у
насељу Јабука у Панчеву

Наставак изградње
канализационе мреже у
насељу Иваново у Панчеву

3.3.8 Фазна изградња
потамишког колектора са
црпном станицом
- I фаза

3.3.9 Израда пројектнотехничке документације за
унапређење система
атмосферске канализације
на територији Панчева
(1) Израда генеалног

Кључни корак

техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова

- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова

- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова
- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

Носиоци

Индикатори остварених
резултата

изградњи канализационе
мреже у улици Маршала
Тита, улици Христијана
Карпоша од шахта 129 до
шахта 150 и улици Лоле
Рибара од шахта 128 до
шахта 115

прикључак за 142
домаћинства

ЈКП Водовод и канализација

- Завршени радови на
изградњи канализационе
мреже у улицама 29.
новембра, Рибарска и
пролетерска

- Обезбеђен канализациони
прикључак за 84
домаћинства

ЈКП Водовод и канализација

- Завршетак радова на
изградњи I фазе

- Прикључење Северне
индустријске зоне и будућих
корисника на градску
канализациону мрежу

ЈКП Водовод и канализација

(1) Завршен пројекат
(2) Завршетак радова

(1) Изградња будуће мреже
атмосферске канализације
(2) Повећање капацитета
КЦС за 70 lit/sec

4.754.200,00 /
Град Панчево
4.754.200,00 /
ЈКП Водовод и
канализација
19.422.400,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

Очекивани резултат

4.855.600,00 /
Град Панчево
4.855.600,00 /
ЈКП Водовод и
канализација
234.000.000,00 /
Град Панчево

(1)
5.000.000,00 /
Град Панчево
(2)
4.000.000,00 /
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Програми/Мере

3.4 Унапређење

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

1. Изградња кишне
канализације на
раскрсници улица Ивана
Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом
техничке документације
2. Израда техничке
документације и изградња
кишне канализације у
улици Моше Пијаде од
броја 106 до 116
3. Израда техничке
документације за
изградњу кишне
канализације у улици
Добровољачка
- Унапређење капацитета
града Панчева за одбрану
од поплава
- Благовремено
прикупљање, обрада и
прослеђивање података
надлежним службама
- Обновљен возни парк
кроз повећање броја

пројекта одвођења
атмосферске воде за град
Панчево
(2) Израда техничке
спецификације за јавну
набавку
(3) Склапање уговора са
добављачем за извођење
радова
Изградња и одржавање
система атмосферске
канализације у Панчеву

извођачем радова

- Израда
техничке
спецификације
за јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођачем радова

(1)
5.500.000,00
(2)
4.903.214,00
(3)
1.500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

МЗ и ЈКП насељених места

3.3.11 Одржавање система
за одбрану од поплава на
територији града
(1) Набавка пумпи/агрегата
(2) Завршетак ситуационог
центра

- Спровођење
поступка јавне
набавке
- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем
- Спровођење
поступка јавне

(1)
2.000.000,00
(2)
1.500.000,00
Буџет града
Панчева за 2017.

Штаб за ванредне ситуације,
Служба за заједничке
послове, Водопривредно
предузеће Тамиш-Дунав

67.000.000,00 /
Буџет града

ЈКП АТП, Агенција за
саобраћај

3.4.1 Спровођење мера
унапређења јавног

Индикатори остварених
резултата

- Дужина новоизграђене
кишне канализације

- Број набављених
пупми/агрегата
- Опремљен ситуациони
центар (прикупљање, обрада
и прослеђивање података о
ванредним ситуацијама
надлежним органима)
- Број набављених половних
аутобуса
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

саобраћајне
мреже и услуга
јавног
саобраћаја

саобраћаја према
Средњорочној и дугорочној
стратегији развоја ЈКП
АТП 2017-2027
- Куповина половних
аутобуса
3.4.2 Изградња и обнова
аутобуских стајалишта
према Студији саобраћаја
на територији града
Панчева
Спровођење мера из
програма коришћења
средстава намењених за
финансирање унапређења
безбедности саобраћаја
(1) Унапређење саобраћајне
инфраструктуре
(2) Унапређење
саобраћајног васпитања и
образовања
(3) Превентивнопромотивне активности
(4) Израда пројеката

Кључни корак

набавке
- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Панчева за 2017.
13.399.934,00
АТП

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

аутобуса новије
производње у возном
парку ЈКП АТП тј.
смањење просечне
старости возила

/

Нису планирана
средства

Агенција за саобраћај, АТП,
ГУ, ЈП Дирекција,

- Уређење стајалишта на
територији града Панчева

- Доношење и
усвајање
Програма
коришћења
средстава
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја на
територији града
Панчева

15.589.300,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
годину
(средства од
новчаних казни
за саобраћајне
прекршаје)

ЈП Дирекција, Агенција за
саобраћај, ЈКП Хигијена

(1) побољшање
саобраћајне
инфраструктуре (кроз
техничку регулацију
саобраћаја по решењима
Агенције за саобраћај и
постављањем и
апликовањем
одговарајућих средстава,
материјала и уређаја)
(2) унапређено знање
школске и предшколске
деце о саобраћају и
основним правилима
саобраћаја
(3) формирање исправних
ставова учесника у
саобраћају и усвајање
норми безбедног
понашања у саобраћају
(4) израђени пројекти

(1) означени пешачки
прелази ретрорефлектујућим
маркерима, број издатих
решења Агенције за
саобраћај о техничкој
регулацији саобраћаја,
осветљени пешачки прелази
специјалном ЛЕД расветом,
број постављених детектора
брзине кретања возила, број
постављених саобраћајних
знакова у хоризонталној
равни
(2) број ђака који су прошли
обуку и едукацију на
саобраћајном полигону, број
ђака првака опремљених
саобраћајним букварима и
светлорефлектујућим
прслуцима
(3) број пројеката и кампања
намењених унапређењу
безбедности учесника у
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата
саобраћају
(4) број и локација школа
обухваћених пројектима
обележавања зона школа,
број и врста осталих
пројеката из области
саобраћаја

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4 : Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Програми/
Мере

4.1 Планирање
и подршка
развоју
пољопривреде

Активности/
пројекти

Кључни корак

4.1.2 Доношење годишњих
АП руралног развоја

/

4.1.3 Промоције
задругарства и удруживања
- Програм подршке за
спровођење пољопривредне
политике и политике
руралног развоја – подршка
ОЦД

- Доношење
Програма мера
подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја
за град Панчево
за 2017. годину
- Доношење
Програма мера
подршке за
спровођење
пољопривредне

4.1.5 Конкурс за
стимулативне мере за
пољопривредна удружења и
кластере
- Јавни позив

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Усвојен акциони план за
2017. годину

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Подршка
пољопривредним
удружењима

- Број одржаних инфо дана,
основане задруге и
удружења

4.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Подршка
пољопривредним
удружењима

- Број конкурса, број
корисника средстава
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

политике и
политике
руралног развоја
за град Панчево
за 2017. годину

4.2 Програми
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредн
ог земљишта

4.1.8 Израда годишњих
програма „зелене тезге“

/

Нису планирана
средстава

4.2.1 Израда планова
комасације за Долово,
Качарево, Иваново и
спровођење постојећих
планова комасације

У току је измена
програма
комасације К.О.
Глогоњ (град
Панчево)
336.000,00
динара
- Спроведен
поступак јавне
набавке и
закључен уговор
са добављачем
- Благовремена
израда програма
и добијање
сагласности
- Процедура
закупа је
транспарентна

550.300,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

- Поступак јавне
набавке и
склапање уговора
са добављачем

4.2.2 Утврђивање квалитета
земљишта и израда
педолошке карте
4.2.3 Унапређење
транспарентности у изради
годишњег програма
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног земљишта
и процедуре закупа
4.2.4 Унапређивање рада
пољочуварске службе

1.500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Комисија за
комасацију

Реализација комасације у
К.О. Глогоњ након
добијања сагласности на
измену програма
комасације у К.О.
Глогоњ

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине

- Израђене педолошке
карте према
приоритетима

Нису потребна
средства

Комисија за закуп државног
пољопривредног земљишта
и Комисија за израду
програма, Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

25.000.000,00
динара за нову
набавку
ангажовања

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

- Израђена јасна упутства
о поступку закупа
пољопривредног
земљишта
- Информације су
благовремено доступне
свим заинтересованим
лицима/субјектима
- Обезбеђена средства за
рад пољочуварске службе
- Број пољочувара
- Број решених предмета

% реализације програма

Број одржаних јавних
скупова и презентација, број
примедби

- Број извештаја
пољочуварске службе
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Програми/
Мере

4.3 Унапређење
пољопривредне
инфраструктур
е

Активности/
пројекти

Кључни корак

4.3.1 Уређење атарских
путева

- Поступак јавне
набавке и
склапање уговора
са добављачем

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних појасева
на територији града према
пројекту

- Израда
извођачког
пројекта

4.3.3 Изградња и опремање
отресишта

4.3.5 Одржавање каналске
мреже према оперативном
плану

/

- Решени
имовинскоправни односи
(експрописано
земљиште)
- Планирана
средтва и број
спроведених
интервенција,

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
пољочуварске
службе
Буџет града
Панчева за 2017.
69.404.189,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

10.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
Нема
планираних
средстава

30.000.000,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

годишње

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција, МЗ
насељених места

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Зеленило
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција, МЗ
насељених места
ЈКП Водовод и
канализација, Секретаријат
за пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција

- Израда пројектнотехничке документације
за атарске путеве
- Решени имовинско
правни односи
- Планирана средства
- Уређени атарски путеви
према приоритетима
- Израђен извођачки
пројекат
- Заступљено медоносно
дрвеће

- Дужина уређених атарских
путева у 2917.

- Број нових садница

- Израђена пројектнотехничка документација

- Извршена санација
каналске мреже према
плну
- Уклањање биљне
вегетације у каналској
мрежи

- Годишњи извештај о стању
каналске мреже
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

изграђених
пропуста и
прелаза

4.4 Програми
едукација и
акције

4.3.6 Привремено
ограђивање сметлишта у
насељеним местима
4.4.1 Подршка за контролу
квалитета, сертификацију,
маркетинг производа и
могућност извоза
пољопривредних производа

/

Нису планирана
средства

МЗ и ЈКП насељених места

- Извршено ограђивање
сметлишта

/

Нису планирана
средства

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
привреду и економски
развој

4.4.2 Годишњи програми
едукације пољопривредних
произвођача

/

Нису планирана
средства

4.4.3 Едукације о домаћим и
страним изворима
финансирања и изради
предлога пројеката

/

Нису планирана
средства

4.4.4 Организација акције са
грађанима и ОЦД „Недеље
борбе против амброзије“ на
целој територији града

/

Нису планирана
средства

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине,
Секретаријат за привреду и
економски развој
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
привреду и економски
развој
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој,ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило, Секретаријат за
заштиту животне средине,
МЗ и ЈКП насељених места

- Обезбеђена средства за
подршку контроли
квалитета,
сертификацији,
маркетингу производа
- Спорведен јавни
конкурс и закључени
уговори
- Одржане едукације на
теме од значаја за
пољопривреднике

- Одржане едукација о
домаћим и страним
изворима финансирања
- Организоване 2
акције „Недеља борбе
против амброзије“
- Укључене школе,
еколошке ОЦД,
удружења
пољопривредних
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

4.4.5 Промоција изградње
компосишта у
пољопривредним
газдинствима
4.4.6 Информатор за
пољопривредна, привредна,
ловачка и друга удружења

/

Нису планирана
средства

/

Нису планирана
средства

4.4.7 Јавне презентације
годишњих програма и
резултата рада на
унапређивању
пољопривредне
инфраструктуре

/

Нису планирана
средства

Носиоци

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

произвођача,
заинтересовани
грађани, Институт
„Тамиш“
- Одржане промоције

- Израђен информатор и
дистрибуиран
удружењима

- Одржане јавне
презентације на којима су
представљени резултати
рада на унапређењу
пољопривредне
инфраструктуре

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми/
Мере

5.1 Планирање
и анализа

Активности/
пројекти

5.1.2 Мониторинг квалитета
ваздуха, воде, земљишта и
буке
(1) Програм систематског
мерења буке, са аутоматским

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
- Обавезе из
претходне године
(1) 3.333.333
(2) 2.000.000

Носиоци

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

Очекивани резултат

(1) Урађена мерења
(2) Урађена мерења
(3) Урађена мерења
(4) Урађена мерења
(5) Урађена мерења

Индикатори остварених
резултата
- Закључени и реализовани
уговори
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

мерењем саобраћаја
(2) Испитивање квалитета
површинских вода
( Тамиш ,Дунав, поњавица,
Качарево)
(3) Испитивање квалитета
подземних вода јужно од
индустријске зоне, са
ревитализацијом
пијезометара по потреби
(4) Додатна мерења
квалитета ваздуха
(5) Мониторинг полена
(6) Одржавање система за
континуално мерење
квалитета ваздуха
5.1.3 Испитивање присуства
дуготрајних органских
загађујућих материја у
земљишту

5.2
Унапређење
материјалних
и техничких
услова за
заштиту
ваздуха, воде и

5.1.5 Вођење и ажурирање
локалног регистра
загађивања животне средине
5.2.2 Смањење аерозагађења
пореклом од јавног
саобраћаја

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

(6) Прикупљени валидни
резултати

(3) 3.000.000
(4) 2.249.023
(5) 1.800.000
(6) 5.200.000 /
Буџет града за
2017.

- Контрола
квалитета
земљишта

3.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

Средства нису
потребна
- Уградња
система
потрошње течног
нафтног гаса у
аутобусима ЈКП
”АТП Панчево”
(на 4 аутобуса)

0,00 /
Нису планирана
средства

Секретаријат за заштиту
животне средине, преко
овлашћених организација,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој
Секретаријат за заштиту
животне средине

- Извршене анализе
земљишта

- Закључен и реализован
уговор

- Ажуран локални
регистар

Поднет извештај надлежном
министарству

Град, АТП, Агенција за
саобраћај

- Уграђен систем
потрошње течног нафтног
гаса у аутобусима ЈКП

- Број аутобуса са уграђеним
системом потрошње
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Програми/
Мере

земљишта

5.3 Повећање
зелених
површина

Активности/
пројекти

5.2.3 Израда пројектне
документације за
ремедијацију загађених
локација
5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног земљишта у
јавној својини

- Пројекти
санације и
рекултивације
сметлишта –
израда техничке
документације
/

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
10.000.000 /
Буџет града за
2017.

Нису планирана
средства

5.3.3 Реализација пројеката
пошумљавања

/

Нису планирана
средства

5.3.4 Ревитализација
заштитног зеленог појаса у
Тополи

Подизање
заштитног појаса
у Тополи и
Војловици
Подизање
заштитног појаса
у Тополи и
Војловици

2.000.000 /
(збирно са 5.3.5)
Буџет града за
2017.
2.000.000 /
(збирно са 5.3.4)
Буџет града за
2017.

- Спровођење
активних и
интервентних
мера на заштити
станишта и врста
- Стварање
услова за
функционисање

12.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

5.3.5 Повећање зелених
површина у оквиру
грађевинске зоне у граду и
селима
5.4
Унапређење
стања
заштићених
природних
добара на
територији
града Панчева

Кључни корак

5.4.1 Санација и
ревитализација Парка
природе Поњавица, према
пројекту (I фаза)
- Годишњи програм
управљања парка природе
„Поњавица“ за 2017.

3.000.000,00 /
ЈКП Зеленило

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за заштиту
животне средине

- Урађени пројекти

- Број урађених пројеката
- Закључен и реализован
уговор

Агенција за имовину,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине,
ЈКП Зеленило, ЈП
Дирекција
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило, ЈП Дирекција
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило

- Израђем пројекат
пошумљавања
неквалитетног земљишта
у јавној својини

- Реализован пројекат и
извршена ревитализација
зеленог појаса

- Број нових садница

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, ЈКП Зеленило,
ЈКП и МЗ насељених места
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
ЈП Дирекција

- Реализован пројекат и
извршена ревитализација
зеленог појаса

- Број нових садница

- Израђен елаборат
дигиталног оболежевања
подручја
- Теренска служба је у
функцији
- Подигнут шумски
заштитни појас
- Извршено делимично

- Унапређено стање парка
природе „Поњавица“ по
свим кључним
критеријумима

- Повећање шумских
површина
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

теренске службе

5.5 Заштита од
буке

5.5.2 Израда стратешке карте
буке за град Панчево

/

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

уклањање барске
вегетације
Нису предвиђена
средства

Министарство
- није више у
надлежности ЈЛС

- Израђена стратешка
карта

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми/
Мере

6.1 Затварање
старе градске
депоније

6.2 Санација и
затварање
неусловних
депонија у
насељеним
местима
6.3 Пуштање у
рад регионалне
депоније

Активности/
пројекти

6.1.3 Санација и
рекултивација старе
депоније

6.2.1 Израда пројектнотехничке документације за
санацију депонија у
насељеним местима
(Глогоњ, Качарево,Б.
Брестовац, Омољица)
6.2.2 Санација и
рекултивација депонија у
насељеним местима
6.3.1 Наставак радова на
изградњи регионалне
депоније (прва фаза)

Кључни корак

- Израда пројекта
за Санацију и
рекултивацију

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
10.000.000 /
Буџет града за
2017.

Носиоци

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

/

Нису предвиђена
средства

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
насељених места

/

Нису предвиђена
средства

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
насељених места
ЈКП Хигијена, Секретаријат
за заштиту животне
средине, Секретаријат за

Потребно
обезбедити
средства за

14.500.00 /
Буџет града за
2017.

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Испуњени претходни
услови о обухвату и
власничким односима
или сагласнстима и
расписивање набавке за
израду прој.-тех.
документације
- Добијене сагласности
министарства за пројекте
санација депонија у
Качареву и Омољицу

- Израђен пројекат до марта
2018. и предат на сагласност
ресорном Министарству

- Извршена санација и
рекултивација
- Обезбеђена потребна
средства и спроведене
процедуре јавних набавки

- Израђена потребна
пројектно-техничка
документација, прхваћена од
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Пројектно
техничку
документацију
измене пројекта I
A фазе и
интеграције са I Б
фазом уз пратеће
неопходне
садржаје који
чине
функционалну
целину-ПРВА
ФАЗА

6.3.2 Проширење комплекса
регионалне депоније

6.3.3 Реконструкција
приступног пута за
регионалну депонију према
пројекту

Потребно
обезбедити
средства за
извођење
потребних радова
и пружање услуга
за претходну
ставку
/

- Спроведена
експропријација
- Извршена
реконструкција
приступног пута

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Донација/фонд
за фазну
реализацију
од 10 до 35
милиона дин

Нису предвиђена
средства

65.000.000,00 /
Буџет за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове , Покрајински
секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине

- Обезбеђена потребна
средства и спроведене
процедуре јавних набавки

надлежних органа и спремна
за реализацију набавки
услуга и добара
- Реализација набавки
услуга и добара

ЈКП Хигијена, Покрајински
секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине,
Министарство
пољопривреде и зжс

Агенција за имовину, ЈКП
Хигијена, Јавни
правобранилац,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове
Агенција за имовину, ЈП
„Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“

- Потребно обезбедити
средства и решити
имовинско правне односе
- Планирана средства и
спроведена
експропријација
- Израђен пројекат и по
њему изграђен приступни
пут са инфраструктуром
и путним појасом од
Доловачког пута до Нове
депоније

- Планирана средства и
спроведена експропријација
земљишта
- Завршена израда пројекта и
реконструкција приступног
пута
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Програми/
Мере

6.4 Унапређење
система
управљања
отпадом

Активности/
пројекти

6.3.4 Подизање и
одржавање заштитног
појаса око Нове депоније
- Занављање садница и 2.
фаза озелењавања у
обухвату Нове депоније
6.4.1 Стварање услова за
сакупљање комуналног
отпада који није могуће
одложити у контејнере, у
свим насељеним местима
- Израда пројектне
документације (типски
пројекат) за 9 насељених
места за бетонске платое за
постављање контејнера за
сакупљање комуналног
отпада који није могуће
одложити у контејнере, у
свим насељеним местима,
са извођењем
6.4.8 Едукације и промоција
рециклаже, посебно
намењена деци и омладини

Кључни корак

- Извршена
замена угинулих
садница
- Реализована 2.
фаза
озелењавања
Одређивње
локација,
обезбеђена
средства из
буџета

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
2.170.000 дин за
2. фазу и око
1.100.000,00 /
Донација
3.000.000,00
Буџет за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило

- Реализовано занављање
– замена угинулих
садница и 2. фаза
озелењавања Нове
депоније

- Број нових садница

ЈП Дирекција, ЈКП
Хигијена, МЗ насељених
места

- Изграђено и опремљено
9 платоа

- Грађани доносе на плато и
у посуде издвојен отпад који
се не одлже у контејнере

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

- Израђен и дистрибуиран
часопис Екопедија
- Организована едукација

- процена око
4.500.000 дин.
Недостајућа
средства за
опремање

500.000,00 /
Буџет за 2017.
150.000,00 /
едукација
Екопедија
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
Програми/
Мере

7.1 Развој
локалне
енергетске
политике

Активности/
пројекти

7.1.1 Израда студије о
могућностима коришћења
ОИЕ на територији града
Панчева

7.1.2 Обезбеђивање
подстицајних мера за
енергетске уштеде и
коришћење ОИЕ у
приватном сектору
Реализација
прекограничног пројекта
„Енергетска ефикасност –
претпоставка боље животне
средине“
7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера добре
праксе ОИЕ
- „Значај ефикасног
коришћења енергије и
примери добре праксе
ОИЕ“ у оквиру пројекте
„Енергетска ефикасност –
претпоставка боље животне

Кључни корак

- Прибављање
недостајућих
средстава

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
0,00 /
Буџет за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП, ЈП
Дирекција и ЈП ГСА

- Прибављена средства за
израду студије - пројекта
о могућностима
коришћења изворишта
геотермалне воде у
Омољици
- Срповедена јавна
набавка и закључен
уговор са одабраним
добављачем

Нису планирана
средства

Град, Секретаријат за
заштиту животне средине,
ЈКП Грејање, ЈП ГСА

- Спроведен јавних
конкурс за доделу
подстицаја

- Закључен
уговор за
реконструкцију
Хале спортова

673.859,81 ЕУР
Град Панчево
118.916,44 ЕУР
ИПА
Румунија-Србија

- Реализована прва
година пројекта у складу
са планираним
активностима

- Позитивни извештаји
контроле

- Организована
уводна
конференција
пројекта

Средства су
обухваћена у
оквиру пројекта
„Енергетска
ефикасност –
претпоставка
боље животне
средине“

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Секретаријат за финансије,
ЈП Дирекција, ЈКП Младост,
Секретаријат за заштиту
животне средине
Секретаријат за привреду и
економски развој,
Секретаријат за финансије,
ЈП Дирекција, ЈКП Младост,
Секретаријат за заштиту
животне средине

- Одржане промоције и
представљени примери
добре праксе

- Број учесника

/
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

- Прибављена средства за
израду елабората
енергетске ефикасности
са пратећом пројектном
документацијом и
енергетским пасошима за
јавне објекте
- Извршена енергетска
санација 2 објекта
(замена столарије,
санација крова, изолација
спољних зидова...)

Индикатори остварених
резултата

средине“
7.2
Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката јавне
намене

7.2.1 Израда пројектне
документације за
енергетску санацију јавних
објеката

- Прибављање
недостајућих
средстава

0,00 /
Буџет за 2017.

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП,
ЈКП, школе, вртићи...

7.2.2 Суфинансирање
реализације пројеката
унапређења ЕЕ објеката
јавне намене
Подршка пројектима
енергетске ефикасности и
коришћења алтернативних
извора енергије у граду
Панчеву
7.2.3 Промоција принципа
зелене градње

- Информисање
потенцијалних
корисника о
расположивим
средствима

1.150.000,00
Буџет за 2017.

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за привреду и
економски развој, ЈП, ЈКП,
школе

7.2.4 Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете

- Прибављање
недостајућих
средстава

/

( 650.000,00 јавна и јавно
комунална
предузећа и
500.000,00
школе)
Нису планирана
средства

Нису планирана
средства

ЈП Дирекција, Секретаријат
за заштиту животне
средине, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП ГСА
ЈП Дирекција, Секретаријат
за заштиту животне средине

- Смањење потрошње
електричне енергије и
енргената

- Одржана једна јавна
промоција

- Прибављена средства за
израду техничког
пројекта којим се
обезбеђује уштеда
електричне енергије у
систему јавне расвете
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких
планова
Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Израда ПГР – планова
генералне регулације

- Кораци
дефинисани
Законом

Израда ПДР – планова
детаљне регулације

- Кораци
дефинисани
Законом

8.1 Подизање
ефикасности
процеса
планирања
кроз
интерсекторск
у сарадњу

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Нису планирана
средства

Носиоци

ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

У 2017 години,
планира се завршетак и
усвајање:
1. План генералне
регулације Целина 8 Комплекс ХИП
“Петрохемија”, ХИП
“Азотара” и НИС
“Рафинерија нафте
Панчево”
2. Измена плана
генералне регулације
Целина 1 – шири центар
(круг обилазнице) у
насељеном месту
Панчево
У 2017 години,
планира се завршетак и
усвајање:
1. План детаљне
регулације за блок 87
(Комунална зона) у
Банатском Новом Селу
2. План детаљне
регулације за подручје
Стара Утва у Панчеву
3. План детаљне
регулације за подручје
Северне Индустријскопословно-производне
зоне
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

8.1.9 ПДР проширење
локације Регионалне
депоније

- Нису
планиране
активности

Нису планирана
средства

8.1.10 ПДР Институт Јосиф
Панчић

- Нису
планиране
активности

Нису планирана
средства

Носиоци

ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове
ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

4. План детаљне
регулације за комплекс
ФСХ „Јабука“ и
Скробаре у Панчеву
5. Измена и допуна плана
детаљне регулације
комплакса централног
терминала система
продуктовода „Панчево“
на подручју града
Панчева („Транснафта“)
6. Измена плана детаљне
регулације „Greenfield 1“
7. План детаљне
регулације за двоструки
110КV далековод ТС
Панчево 2 – прикључно
разводно постројење
„ Бела Анта“ у Долову
8. План детаљне
регулације
инфраструктурног
комплекса за обновљиве
изворе енергије на
подручју „Бела Анта“ у
Долову
- План је усвојен 2015.
године
- Донета скупштинска
одлука о изради плана
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Програми/
Мере

8.2 Веће
укључивање
јавности у
процесу израде
планова

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

8.1.12 ПДР Обилазница око
Панчева

- Нису
планиране
активности

ПДР Далековод 11 kV за
Трафостаницу 6

- Нису
планиране
активности

Нису планирана
средства

ПДР Зона заштитног
зеленила (блок 143,142 и 61)

- Нису
планиране
активности

Нису планирана
средства

8.1.18 Израда просторног
плана подручја посебне
намене „Поњавица“

Нису планирана
средства

8.1.20 Израда техноекономских анализа у
оквиру израде планске
документације

Нису планирана
средства

8.2.1 Унапређење јавног
увида у нацрте планова и
учешћа грађана у процес
израде
8.2.2 Промоција
иновативних урбанистичких

- Прилагођавање
начина
презентације
заинтересованим
лицима

Нису планирана
средства

Нису планирана
средства

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Агенција за
саобраћај
ЈП Дирекција,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове
ЈП Дирекција,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило
ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
заштиту животне средине
ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
заштиту животне средине
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција

- Донета скупштинска
одлука о изради плана

ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и

- Спровођење јавних
конкурса

Индикатори остварених
резултата

- Донета скупштинска
одлука о изради плана
- Донета скупштинска
одлука о изради плана

- Израђен план
(Израда плана додељена
Покрајинском заводу за
урбанизам)
- Годишње планирање
средстава

- Нацрти планова су
доступни и разумљиви
широј јавности
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

решења путем конкурса
8.3
Коришћење
савремених
знања и алата
у изради
планске
документације

8.3.1 Унапређење ГИС

- Примена ГИС
компатибилних
алата током
израде планова

Нису планирана
средства

8.3.2 Размена знања о
примени стандарда у изради
планске документације и
градње

- Организовање
окупљања
стручњака
задужених за
израду планске
документације

Нису планирана
средства

Носиоци

стамбено-комуналне
послове
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, Радна група за
ГИС
ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Комисија за
планове

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Прибављање
иновативних решења
- Више података је
доступно у ГИС-у града
Панчева
- Унапређење планске
докуемнтације

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Програми/
Мере

9.1
Унапређење
становања и
запошљавања
друштвено
осетљивих
група

Активности/
пројекти

Кључни корак

9.1.1 Изградња социјалних
станова у насељу Хиподром

/

9.1.3 Решавање проблема
становања Рома из
неформалног насеља Мали
Рит-Лондон

/

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Нису планирана
средства

Носиоци

Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ГСА, ЈП
Дирекција, Центар за
социјални рад
Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ГСА, ЈП

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Урађен главни
пројекат

- Донета Одлука
Скупштине
- Формиран струч. тим
- Припремљена
методологија и урађена
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Дирекција, Центар за
социјални рад

9.2
Идентификаци
ја социјално
угрожених
породица и
појединаца
9.3
Унапређивање
остваривања и
заштите
људских права

9.1.4 Увођење пилот
програма социјалног
предузетништва

/

Нису планирана
средства

9.2.1 Израда базе података о
социјалној структури
становништва

/

Нису планирана
средства

9.3.1 Едукације против
трговине људима и кршења
људских права

- Организација
манифестације

160.928,68 /
Буџет града за
2017.

Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Секретаријат за привреду и
економски развој
Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Центар за социјални рад

Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Центар за социјални рад,
цивилни сектор

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

социо-економска
анализа становништва
насеља
- Расписан конкурс
- Потписано мин. 10
уговора

- Одржана
манифеастација-Светски
дан борбе против
трговине људима
- Одржаван дечји сајам
превенције трговине
људима

- Број посетилаца

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС
Програми/
Мере

10.1 Подизање
ефикасности у
раду и јавност
рада

Aктивности/
пројекти

10.1.1 Модернизација
опреме и процеса рада
јавних служби
– Градска управа

Кључни корак

- Закључење
уговора са
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
3.000.000,00
набавка нових
таблета
2.700.000,00
набавка

Носиоци

Градска управа

Очекивани резултат

- Стандардизовање
процедура и процеса
рада
- Електронски систем
за праћење предмета

Индикатори остварених
резултата
- Нбабавка 70 нових таблета
за одборнике у Скупштини
града Панчева
- Набавка нових рачунара и
опреме
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

10.1.2 Увођење обједињене
наплате комуналних услуга
на целој тероторији града

10.1.4 Успостављање
система за праћење,
управљање и мерење
учинка службеника

Кључни корак

/

- Одржавање
обуке за
оцењиваче и
контролоре у
поступку
оцењивања
службеника
-Утврђивање
радних циљева за
сваког
службеника за
2017 годину
- Спровођење
поступка
оцењивања у
складу са законом
и уредбом

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
рач.опреме
850.000,00
набавка
антивирус
програман
2.500.000,00
набавка лиценци
за софтвер /
Буџет града за
2017.
Нису планирана
средства

Нису планирана
средства

Носиоци

Секретаријат за финансије,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП, ЈКП
и ЈКП и МЗ насељених
места
Градска управа

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Набавка савремене
опреме за рад

- Набавка лиценци

- Обучени оцењивачи и
контролори у поступку
оцењивања
- Утврђени радни циљеви
за сваког службеника за
2017. годину
- Спроведен поступак
оцењивања службеника

- Припремљени материјали за
обуку, број оцењивача и
контрола који су прошли
обуку
- Донета решења којим се
утврђује оцена за сваког
службеника за 2017. годину у
складу са законом и уредбом
- Достављени обрасци којим
се утврђују радни циљеви за
сваког службеника
- Достављени извештаји о
оцењивању за сваког
службеника
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног усавршавања
запослених

10.1.7 Редовно
информисање грађана о
раду јавних служби
– Градска управа

10.1.8 Повећање
територијалне и физичке
доступности услуга и
програма
10.1.9 Увођење outsourcing
принципа за специфичне
експертске и consalting
услуге

10.2
Стратешко,
пројектно,

10.2.2 Доношење Стратегије
комуникације града Панчева
2017-2020

Кључни корак

- Креирање
посебног
програма
стручног
усавршавања
службеника у
складу са законом
- Активност је
континуирана

/

- Израда
Стратегије
комунукације
- Припрема
предлога
пројеката
- Активно учешће
и допринос свих
заинтересованих
страна

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Градска управа

- Реализоване активности
предвиђене посебним
програмом стручног
усавршавања службеника

- Извештаји о реализацији
активности предвиђених
посебним програмом
стручног усавршавања

674.720,00
оглашавање у
локалном листу
618.362,00
оглашавање у
дневном листу /
Буџет града за
2017.

Градска управа, ЈП,ЈКП

- Информатор се редовно
ажурира
- Информације се редовно
објављују на званичном сајту
града Панчева
- Информације се редовно
достављају локалним
медијима

Нису планирана
средства

Градска управа, ЈП, ЈКП

- Годишњи програми и
извештаји садрже
сегмент о
информисању грађана
и односима са
јавношћу
- Унапређивање
интернет презентације
града и јавних
предузећа, билтени
- Повећан број услуга
доступан свим
категоријама корисника

1.754.400,00

Градска управа, ЈП,ЈКП

- Израђена и усвојена
Стратегија комуникације
града Панчева
- Припремљена 2
предлога пројекта уз
подршку одабраних
консултаната
- Израђена и усвојена
Стратегија

- Унапређене процедуре рада
у Градској управи
- Одобрена средства за
реализацију пројеката

447.000,00
Буџет за 2017.

1.754.400,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
годину

Кабинет градоначелника,
стручне службе ГУ

- Предвиђене активности које
доприносе већој ефикасности
и међусобној сарадњи свих
органа града
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Програми/
Мере

програмско
планирање и
анализа
реализације

Aктивности/
пројекти

10.2.5 Доношење годишњих
планова сарадње са
братимљеним градовима
- Сарадња Панчева и
Карансебеша у циљу
обележавања партнерства уз
учешће Историјског архива

10.2.6 Реализација
интерсекторских развојних
пројеката

10.3
Унапређивање
локалних и
других
прописа

10.2.7 Успостављање
инструмената за праћење,
анализу и ажурирање
усвојених стратешких и
акционих планова и
пројеката
10.3.1 Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа
10.3.2 Делегирање локалних
иницијатива преко
покрајинских одборника и
републичких посланика

Кључни корак

- Обележавање
230 година од
оснивања
ПанчевоКарансебеш
- Сарадња
стручњака
Историјског
архива из
Панчева и
Карансебеша
- Припрема
интерсекторских
пројеката
- Обезбеђивање
пратеће
документације
- Благовремено
укључивање
тимова
надлежних за
имплементацију
- Редовно
интерсекторско
информисање
организационих
јединица
- Редовни
састанци
доносиоца одлука
и покрајинских и
републичких

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
150.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
годину

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Кабинет градоначелника,
стручне службе ГУ

- Организована изложба
уз представнике
званичника Панчево и
Карансебеш

- Број посетилаца изложбе

Према
буџету
пројеката

Градска управа, ЈП, ЈКП

- Прибављена средства за
реализацију
интерсекторских
пројекта

- Два интерсекторска
пројекта одобрена за
финансирање из екстерних
извора

Нису потребна
средства

Градска управа, ЈП, ЈКП

- Упостављени инструменти
праћења за Стратегију
развоја града Панчева и за
План капиталних
инвестиција

Нису потребна
средства

Градска управа, ЈП, ЈКП

- Дефинисан мониторинг
и извештавање
- Инструменти за
праћење и анализу
укључени у обрасце
извештаја о раду
- Локални прописи
редовно се усклађују са
законима, уредбама и
примерима добре праксе

Нису потребна
средства

Органи града

- Број донетих одлука
годишње

- Припремљене и
делегиране иницијативе
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Дирекција, Агениција за
имовину, ЈП ГСА
Агениција за имовину, ЈП
ГСА, ЈП Дирекција

- Донета одлука Градског
већа
- Формиран Тим
- Израда нацрта плана

Индикатори остварених
резултата

посланика

10.4
Управљање
имовином
града

10.4.1 Израда плана
експропријације земљишта

/

Нису потребна
средства

10.4.3 Развијање
централизованог
управљања имовином Града

/

Нису потребна
средства

- Редовно ажурирање
базе имовине

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11 : Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда
Програми/
Мере

11.1
Ревитализациј
а Старог
градског језгра
и уређење
приобаља

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
6.150.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

11.1.1 Завршетак изградње
Старог градског језгра
према постојећој
пројектној документацији

/

11.1.2 Реконструкција
улица у приобаљу

/

Нису планирана
средства

- Завршетак
техничке
документације за
фазну
реконструкцију и
прибављена

3.219.600,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

11.1.3 Реконструкција
Народног музеја (фазно)
- Израда техничке
документације

Носиоци

ЈП Дирекција, Градско веће,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, Завод за
заштиту споменика културе
ЈП Дирекција, Градско веће,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове
ЈП Дирекција, Градско веће,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Уређење дворишта око
железничке амбуланте

- Уређен Кеј Радоја
Дакића
- Уређени нови пешачки
прилази Тамишу
- Град и Народни
музеј аплицирали на
минимум једном
конкурсу за
средства за
реконструкцију
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

11.1.4 Реконструкција
Вајфертове пиваре(фазно)
11.1.5 Реконструкција
Црвеног магацина према
студији изводљивости
(фазно)
- Израда техничке
документације
11.1.6 Доношење одлуке о
коришћењу приобаља

11.1.7 Адаптација објекта
који користи удружење
риболоваца Марко Кулић
11.1.8 Изградња пасареле/
висећег моста

Кључни корак

грађевинска
дозвола
/

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Нису планирана
средства

Носиоци

Народни музеј, Завод за
заштиту споменика културе
Градско веће, ЈП Дирекција,
Градска управа, Завод за
заштиту споменика културе

- Завршетак
техничке
документације за
фазну
реконструкцију и
прибављена
грађевинска
дозвола
- Израђен нацрт
одлуке и одређене
зоне коришћења
реке Тамиш

Буџет града
Панчева за 2017.
Нису планирана
средства

Градско веће, ЈП Дирекција,
Градска управа, Завод за
заштиту споменика културе

Нису потребна
средства

/

Нису планирана
средства

/

Нису планирана
средства

Секретаријат за урбанизам
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој,
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за привреду и
економски развој, ЈКП
Водовод и канализација, ЈП
Дирекција
ЈП Дирекција, ЈКП
Хигијена, ТОП, ЈКП
Зеленило
Градско веће, ЈП Дирекција,
ЈКП ВиК, Градска управа

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Решени имовинскоправни односи са
актуелним закупцем
пословног простора
- Град уз подршку ЈП
Дирекције аплицирао на
минимум једном
конкурсу за
средства за
реконструкцију
- Донета Одлука
- Јавност је упозната са
новим правилима
уређења реке Тамиш

- Донета Скупштинска
Одлука
- Надлежни органи дали
предходну сагласност

- Осмишљен туристички
садржај
- Утврђена локација
- Израђена техничка
документација
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

11.1.9 Обнова Светионика
на ушћу Тамиша у Дунав и
изградња пешачкобициклистичке стазе до
Светионика
- Извођење радова на
обалоутврди левог
светионика
11.1.10 Коришћење
приобаља реке Тамиш за
спортско-рекреативне,
туристичке и културне
садржаје
- Активирање Градске
шуме – израда пројектнотехничке документације за
туристичко-рекреативне
стазе кроз пројекат
партиципативно
буџетирање за 2017. годину
11.2.1 Акциони план
развоја туризма 2016-2020
- Израда Програма развоја
туризма Јужног Батата
2018-2025.

11.2.3 Унапређивање
привредних туристичких
манифестација

Кључни корак

- Санација
обалоутврде

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
4.900.000,00 /
Министарство
културе и
информисања
(чека се званична
информација)

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Завод за заштиту споменика
културе

- Завршетак радова на
санацији обалоутврде
левог светионика (чиме
се завршава укупан
пројекат)

- Извршен технички преглед
од стране Завода за заштиту
пспоменика културе у
Панчеву

- Осмишљавање
концепта о
активирању
Градске шуме
- Припрема и
спорвођење јавне
набавке

Буџет града
Панчева за 2017.
5.000.000,00

Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
ТОП, установе културе

- Израђена пројектнотехничка документација

- Прибављена грађевинска
дозвола и потребне
сагласности

- Формирање
Тима и
укључивање свих
ЈЛС Јужног
Баната
- Израда нацрта
Програма на
основу локалних
стратегија и
других импута
- Подршка ТОП-а
у реализацији
манифестација
- Презентација

Нису планирана
средства

Регионална развојна
агенција Јужни Банат, ЈЛС
Јужног Банат, ТО свих ЈЛС
Јужног Банат

- Израђен и усвојен
Програм

- Креирани развојни пројекти
од значаја за туристички
развој Јужног Баната

573.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

ТОП, Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
пољопривреду и рурални

- Одржане све планиране
манифестације
- Манифестације Панчева
представљене на

- Повећање броја посетилаца
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

11.2.4 Изградња музеја
Неолитске културе у
Старчеву
- Израда ПДР-а Зоне
археолошког парка
11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре на
Поњавици

11.2.6 Изградња пешачкобициклистичких стаза

Партиципативно

Кључни корак

манифестација
Панчева (сајмови,
Календар
манифестација за
2017.)
- Организација
манифестације
Дани вајфера
- МЗ Старчево
прибавила
катастарскотопографску
подлогу
- Изградња
дрвених
осматрачница
- Уређење
пунктова за
потребе
презентације
природног добра
- Спровођење
поступка јавне
набавке
- Закључење
уговора са
одабраним
добављачем

- Закључење

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
2.000.000,00 /
Дани Вајферта
Буџет града
Панчева за 2017.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

развој

сајмовима/релевантним
скуповима у Србији

Секретаријат за јавне
службе и социјална питања,
Завод за заштиту споменика
културе, МЗ Старчево

- Израђен нацрт ППД-а
Зоне археолошког парка

- Одржан јавни увид

Буџет града
Панчева за 2017.
већ обухваћено у
5.4.1

ГУ, ТОП, установе културе

- Изграђене осматрачнице
за чуварску службу и
посетиоце
- Постављен парковски
мобилијар

- Број нових клупа
- Број нови осматрачница

10.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

ГУ, ЈП Дирекција,ТОП

- Изграђена пешачка
стаза од Охридске чесме
до Спортског центра са
израдом техничке
документације
- Постављана заштитна
пешачка ограда на
разделном острву у улици
Првомајска у Панчеву са
израдом техничке
документације
- Спроведени завршни

- Изграђено нових м
пешачко-бициклистичких
стаза

700.000,00 /
Сопствени
приходи
50.000,00
МЗ Старчево
Буџет града
Панчева за 2017.

500.000,00 /

Секретаријат за привреду,

- Катамаран је спреман за
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

буџетирање набавка туристичког
пловила и неопходне
опреме

уговора са
дабраним
добављачем за
завршне радове
пре туристичке
сезоне

Повећање
функционалности
понтона на реци Тамиш

- Обезберђивање
недостајућих
средстава
- Спровођење
поступка јавне
набавке и
закључење
уговора са
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Буџет града
Панчева за 2017.

ТОП, Агнција за јавне
набавке

600.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Секретаријат за привреду,
Секретаријат за јавне
службе

Носиоци

Очекивани резултат

радови: уградња
приступне платформе
између носача мотора,
уградња ушки за теглење
пловила напред/назад и
ушки за дизање пловила,
фарбање и брендирање
катамарана
- Спроведени потребни
радови на одржавању
понтона
- Прибављене све дозволе
и сагласности
- Одређен управљач
понтона

Индикатори остварених
резултата
употребу као туристичко
пловило

- Добијена употребна дозвола
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