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Увод
Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом
партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.
Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем
формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020,
који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа,
цивилног сектора и медија. Тим за праћење имплементације претрпео је извесне
персоналне измене у 2017. години, с тим да је структура тима задржана како је
планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.
Полазни основ
Након подношења извештаја о напретку тј. реализацији Акционог плана за 2015.
годину, Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-7/2016-30 од
22.4.2016. године, прихватило и Предлог акционог плана за имплементацију
Стратегије развоја за 2016. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду
извештаја о напретку.
Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2016. годину
Број приоритета
Број
Број додатних
Укупан број
активнсти
активности
активности
према
према Плану
Стратегији
Стратешки приоритет 1

10

10

20

Стратешки приоритет 2

2

7

9

Стратешки приоритет 3

14

43

57

Стратешки приоритет 4

21

1

22

Стратешки приоритет 5

20

6

25

Стратешки приоритет 6

13

7

20

Стратешки приоритет 7

7

5

12

Стратешки приоритет 8

5

0

5

Стратешки приоритет 9

6

0

6

Стратешки приоритет 10

17

0

17

Стратешки приоритет 11

10

3

13

124

82

206

Укупно

У току 2016. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви
претрпе одређене промене, као што је случај са Законом о планирању и изградњи
или Изменама Закона о финансирању локалних самоуправа.
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Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града
Панчева, путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије града
и Акционог плана за 2016. годину:






Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,
План капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и
инвестиционог одржавања Града Панчева 2015-2017, првa изменa, и
Локални акциони план запошљавања за 2016. годину.

Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање
Ефикасно остваривање стратегије развоја подразумева праћење имплементације
по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора,
које служи доносиоцима одлука и стручним службама као инструмент за анализу
и планирање. Након израде извештаја о напретку 2015. године, утврђено је да је
потребно јасније указати на статусе стратешких активности, унапредити листе
индикатора тако да планирана и остварена средства буду упоредива, да
индикатори резултата буду конкретнији, мерљивији, да указују на кључне кораке у
реализацији активности и буду кориснији инструмент планирања. Такође је
уочено да је потребно, поред табеларног, припремити и сажети текстуални
извештај о реализацији мера и активности.
Из ових разлога, методолошки је унапређен инструмент за праћење увођењем
категорија:
планирана
средства-реализована
средства,
статус
активности/пројекта, индикатор остварених резултата и напомене за даље
планирање. Приређене су детаљне инструкције које су прослеђене члановима
Тима за имплементацију стратегије и одржан је састанак на ком је Тиму
представљен ажурирани инструмент и сврха предложених измена. Такође,
унапређен је и инструмент за израду акционог плана, те су у структури предлога
Акционог плана за 2017. годину унете две нове категорије: кључни корак
активности и индикатор оствареног резултата. Тим је усвојио предложене
инструменте на првом састанку.
Предлаже се да у наредним периодима планирања пројекти буду оцењени по
важности и утицају на пројекте високог, средњег или ниског приоритета.
Извештај о мерама/активностима и препоруке
На састанцима Тима за имплементацију стратегије утврђени су канали
комуникације, усаглашен временски оквир и обим задужења у току извештавања.
Прикупљени су подаци од носилаца активности који су затим обједињени и дат је
краћи коментар на статус реализације сваког појединачног циља, ради смерница за
даље планирање. Обједињени табеларни подаци о реализацији и краћи наративни
извештај упућени су као информација Градском већу града Панчева на усвајање.
Извештај ће служити као полазни основ за израду Акционог плана за 2017.
годину, који ће бити усклађен са Планом капиталних инвестиција и Програмским
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буџетом града Панчева за 2017. годину.
У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су
Акционим планом за 2016. годину предвиђене као краткорочне или део
средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној
табели.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента
У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
три мере тј 20 активности, од којих је завршено 15, у току 1, а нису започете 4.
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП
У оквиру 11 планираних активности, 4 нису започете, а 7 је завршено.
Активности:
-Ни у 2015.г. ни у 2016. г. није реализована активност оснивања Фонда за развој
привреде, али јесте пилотирана подршка пословној заједници путем расписа два
јавна конкурса у функцији подршке МСПП сектору у оквиру који је додељено 19
уговора за набавку машина и опреме. Пословна заједница показала је
интересовање за учешће на расписаним конкурсима, па је на основу прикупљених
мишљења Привредног савета и пријава на конкурсе могуће проценити које
делатности су највише заинтересоване за сарадњу са Градом Панчевом, као и
каква врста подршке им је потребна у дужем временском периоду. Потребно је на
основу ових информација припремити Програм Фонда за подршку привреду,
буџетирати значајнија средства за развој најважнијих делатности са највећим
потенцијалом за запошљавање, ширење производње и извоз роба и услуга, и
континуирано, сваке године, расписивати јавне позиве до испуњења циљева у
одређеној области. Сходно Закону о улагањима, паралелно са израдом буџета за
2018. годину, могућа је израда Програма за локални економски развој као шира
платформа, која би могла да укључи и Програм фонда.
-Сарадња са пословном заједницом је континуирана активност коју је потребно
унапређивати сваке године. У 2016. години редовно су се одржавали састанци и
вршиле консултације са Привредним саветом, пословна заједница обавештавала о
могућностима финансирања и покретале и разматрале иницијативе. Пословна
заједница промовисана је у оквиру манифестација „Дани науке и развоја“ и
„Београдски инвестициони дани“ Такође, по јавном конкурсу додељено је 6
уговора за унапређење рада удружења жена и женског предузетништва. Успешно
завршен пројекат „Лиценцирање радионице Панонке“, који је по јавном конкурсу
из 2015. године, финансирао град као пројекат очувања нематеријалног културног
наслеђа кроз развој производње традиционалних рукотворина. На заједнички
организованом Новогодишњем базару учествовало је 133 излагача. Ради повећања
транспарентности слободних радних места, организован је и Сајам запошљавања
као сада већ традиционална активност у оквиру ЛАПЗ-а. На сајму је 36
послодаваца исказало потребу за преко 200 радних места, а око 500 незапослених
је посетило Сајам. . Уз подршку Министарства омладине и спорта реализован је и
пројекат „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ у оквиру ког
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је 15 практиканата заршило тромесечну праксу у 10 предузећа у Панчеву, од чега
су 4 засновала радни однос.
- Промовисање концепта предузетништва и подизање нивоа предузетничке
културе је такође континуирана активност. Реализован је пројекат „Едукуј се,
запосли се“, у оквиру ког је 30 незапосленх прошло обуку о предузетништву а 3
лица са најбољом предузетничком идејом добило по 240.000 динара као подршку
отпочињању сопственог бизниса. Такође, у оквиру новог промо пакета града
израђено је и емитовано 10 промо филмова о предузетницима који су добили
подршку града.
- Град Панчево у сарадњи са Регионалним центром за друштвено-економски
развој – Банат, а уз подршку Министарства привреде и Развојне агенције Србије,
организовао је промоцију „Године предузетништва“ и актуелних јавних позива за
подршку у пословању, као и обуку на тему „Информационе технологије и
пословање“ која је била намењена свим потенцијалним и постојећим малим и
средњим предузећима и предузетницима у простору градске управе града
Панчева. Програм обуке обухватао је увођење IT решења у пословање, преглед
ICT система (ERP, CRM, DMS и мобилне апликације), web сајтове, Cloud concept,
социјалне мреже, E-banking, итд. Након успешно завршене обуке полазницима су
уручени сертификати.
- Дефинисање зоне унапређеног пословања није реализована активност и
потребно ју је планирати у 2017/18 години. Пројекат „Управљање имовином 1,2,3“
обезбедио је преглед расположивог пословног простора у својини града и
обезбедио основ за планирање мера подршке пословној заједници у посебној
зони.
-Континуирано се ради на ажурирању и проширивању база локација (гринфилд и
браунфилд) подесних за инвестирање у јавном и приватном власништву.
Обједињена студија свих браунфилд објеката није приређена, пре свега због
имовинско-правних препрека, стечајних поступака, поступака реституције и сл.
Део ове активности реализован (објекти где је град власник у делу или у целости)
је путем израде „Студије изводљивости за реконструкцију Вајфертове пиваре“,
која сугерише оснивање правног лица за управљање пиваром ради разграничења
приватног и јавног интереса на овом локалитету, обезбеђивања
правноформалних услова за приватно-јавну сарадњу на ревитализацији објекта и даје
финансијску анализу исплативности различитих идејних решења за
реконструкцију Вајфертове пиваре прибављених по јавном конкурсу. Осим овог
објекта, студија изводљивости израђена је и за браунфилд објекат „Црвени
магацин“ у претходном периоду.
- Активност која се односи на објекат „Златна штука“ није започета.
1.2 „Унапређење привлачења инвестиција“
У оквиру ове мере планирано је 7 активности од којих је свих 7 завршено.
Активности:
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- Уведена је обједињена процедура за издавање грађевинских дозвола и Град
Панчево је један о 5 најуспешнијих градова у РС по броју решених предмета од
увођења система електронског издавања грађевинских дозвола.
- Град Панчево је прошао надзорну проверу која је потврдила испуњеност свих
критеријума по стеченом BFC SEE стандарду - града са повољним пословним
окружењем у Југоисточној Европи. НАЛЕД је Градоначелнику
доставио
позитиван Извештај са надзорне провере са препорукама за даља унапређења.
- Унапређивање управљања капиталним инвестицијама – приређена је прва
измена и допуна Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и
инвестиционог одржавања 2015-2017. Ово је континуирана активност и с обзиром
на програмско буџетирање, доношење програма за уређење грађевинског
земљишта на годишњем нивоу, плана и програма рада јавно-комуналних
предузећа, Тим је мишљења да се план капиталних инвестиција за наредни период
сведе само на приоритетне капиталне пројекате и да се за те пројекте формирају
интерсекторски тимови за имплементацију, израде пројектне документације са
фазама реализације и размотри њихово суфинансирање из екстерних извора, као
што је кредитно задужење или ИПА и билатерани фондови.
- Сарадња са потенцијалним инвеститорима је у 2016. години интензивирана и
благовремено и целовито је одговорено на 27 упита инвеститора, који су углавном
били заинтересовани за Северну индустријску зону. Инвеститорима су на
располагању били сви органи, предузећа и стручне службе града, а одговори су
прикупљани, обједињавани и достављани путем ОЛЕР, уз учешће кабинета
градоначелника. Одељење за локални економски развој је пружало подршку
Градоначелнику у презентацијама инвестиционих потенцијала града,
организацији састанака са потенцијалним улагачима, као и прикупљану,
обједињавању и достављању одговора по упитима инвеститора, а у сарадњи са
свим органима, предузећима и стручним службама града.
- Град Панчево представљао је привредне потенцијале града на форуму
„Београдски инвестициони дани“ и на годишњем билатералном инвестиционом
скупу Италија-Србија „Пословни контакти – локална инфраструктура“.
- Сарадње са институцијама као што су РАС, НАЛЕД, СКГО, ВИП и сл. је
континуирана и успешна редовна активност. Заједно са овим институцијама Град
Панчево је учествовао у пројектима као што су „Урбано партнерство“ и „Мисли
глобално-привлачи локално“ и „Партиципативно буџетирање у Панчеву“ Такође,
Град Панчево иступио је из РЦР „Банат“ и узео учешће у иницијативи осам
општина/градова и два предузећа из Јужног Баната за оснивање Регионална
развојне агенције „Јужни Банат“. Од ове Агенције очекује се да преузме
иницирање и реализацију великих међуопштинских пројеката од значаја за развој
града Панчева, као и аплицирање на конкурсе домаћих и страних извора
финансирања за пројекте од регионалног значаја.
- Активност суфинансирања пројеката из области привреде реализована је кроз
пројекат „Едукуј се, запосли се“ у сарадњи са РЦР „Банат“.
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1.3 „Инфраструктурно опремање радних зона“
У оквиру ове мере биле су планиране две активности од којих је једна завршена а
једна у току.
Активности:
Израда пројектно-техничке документације за фазно опремање Северне
индустријске зоне обухватала је читав низ претходних активности укључујући
формирање интерсекторских тимова, сарадњу са државним институцијама,
обезбеђење средстава града и средстава из екстерних извора финансирања,
спровођење поступака јавних набавки и прибављање техничке документације за
саобраћајнице и потамишки колектор, чија прва фаза се односи на омогућавање
прикључења корисника
зоне на градски систем фекалне канализације.
Исходована је и грађевинска дозвола за изградњу потмишког колектора.
- Фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне је у току, с тим да
су изведени радови на изградњи дела интерне саобраћајнице. Зона је паралелно
промовисана у свим сусретима са потенцијалним инвеститорима и институцијама
за подршку локалном економском развоју. Ове активности остају приоритетно
опредељење Града Панчева. За разлику од ових зона, гринфилд локације остају
превелики финансијски изазов за локалну самоуправу, а за пословни простор у
Старој Утви и Скадарској потребно је отклонити низ правно-имовинских и
инфраструктурних препрека.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођења
стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
две мере чија реализација се одвијала углавном путем олакшица и подстицаја и
мера активне политике из Локалног акционог плана за запошљавање 2016. Од 9
планираних активности, 1 активност није започета, 1 је у припреми, 1 у току, а 6 је
завршено. Овај приоритет по природи је најосетљивији и најтеже остварљив од
свих стратешких циљева било које јединице локалне самоуправе.
2.2 „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“
Активности:
- Увођење олакшица и подстицаја континуирана је активност која је делимично
реализована посредством институције јавног конкурса (како је већ наведено у
приоритету 1) у оквиру ког су обезбеђене услуге подршке – књиговдствене услуге
- за 35 лица којима су додељена средства по конкурсу.
- Активност организовања стручне праксе континуирано се спроводи сваке
године, а у 2016. години је 20 практиканата код 15 послодаваца обавило стручну
праксу оспособивши се за самосталан рад у струци.
- Активност јавних радова за теже запошљива лица такође су континуирана мера
активне политике, а у 2016. години је 8 послодаваца спровело ову меру за 15 лица
која су обављала послове од значаја за град, од чега 11 са инвалидитетом.
6

- Студентска летња пракса даје сваке године добре резултате,где студенти
основних, мастер и докторских студја стичу почетна радна искуства. У 2016.
години је 45 студената завршило стручну праксу у 35 менторских предузећа.
- Одржан је Сајам запошљавања (информације у приоритету 1).
- Унапређена је конкурентности средњих школа у складу са потребама тржишта
рада, набавком ореме за 9 кабинета у средњим школама.
2.3 „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених
кроз обуке за дефицитарна занимања“ није реализована организовањем
директне подршке већ посредно путем пројеката „Едукуј се, запосли се!“
спроведеног у сарадњи са РЦР Банат, и горе наведених активнсти ЛАПЗ.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на
целој територији града
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
4 мере и 57 активности, од којих је већина реализована или у току. Седам
активности није започето, завршено је 16, у току је 23, а у припреми 10
активности. Овај приоритет најзахтевнији је за реализацију у техничком и
финансијском смислу и активности су веома различитог степена комплексности.
3.1 „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“
Две предвиђене активности су завршене.
Активности:
- Усвојен је Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину и План
комуналног инфраструктурног опремања града 2015-2020
- Редовно се припремају и ажурирају приоритетни пројекти града Панчева за
суфинансирање из домаћих и страних фондова. У СЛАП базу је унето 9
инфраструктурних пројекта. Из екстерних извора финансирања прибављена су
средства за инфраструктурне пројекте као што су коришћење обновљивих извора
енергије у ЈКП „Грејање“ путем ЕУ пројекта „Бантско сунце за све“, одржавање
каналске мреже, замену азбестних цеви на водоводној мрежи у Глогоњу, изградњу
дела водоводне мреже у Омољици, изградњу фекалне канализације у Улици
Марка Краљевића, као и реконструкцију улице 7. јула. Инфраструктурни пројекат
који између осталог обухвата и санацију црпне станице атмосферске канализације
„Црвени магацин“ први је на резервној листи ИПА ИНТЕРРЕГ Програма
прекограничне сарадње Румунија-Србија. Пројекат који обухвата енергетску
санацију Хале спортова: „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животне
средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ одобрен је за реализацију из
истог овог програма и у фази је предуговарања.
3.2 „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“
Од 23 планиране активности, нису започете 4, завршене су 2, у току је 8, а 8
активности је у фази припреме.
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Активности:
- Нису започете активности измештања старог бувљака и дефинисања простора за
продају огрева и наткриљавање Зелене пијаце израда техничке документације и
радови на вртићу „Славуј“ на Котежу 1, као ни израда техничке документације за
изградњу школске радионице у Електротехничкој школи "Никола Тесла" .
-У току је уређење пијачних простора у селима – радови су обављени у Јабуци,
Глогоњу и у Старчеву. У току је реконструкција билетарнице у дворани „Аполо“,
у току су активности за амбуланту у Долову за коју је израђена пројектнотехничка документација, у МЗ Глогоњ је у току изградња капеле, у току је израда
идејног решења неопходног за Цикло-мотел на Стрелишту, као и документација
за адаптирање и радове на тераси градског одмаралишта на Дивчибарама. Од
осталих јавних простора, у току је израда пројектно–техничка документација за
двориште код „Америчких зграда“, а израђена је пројектно-техничка
документација за сервисне саобраћајнице код „Хиподрома“ и у улици Кнеза
Обреновића.
- Завршени су радови на пренамени таванског просотра у ОШ „Мирослав Антић“,
а амбуланта „Центар“ је реконструисана.
- У припреми су: уређење школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“,
радионице у школи „Мара Мандић“, капеле у Банатском Новом Селу и Иванову,
изградња атлетске стазе на градском стадиону, постављење ограде око СРЦ
Стрелиште, изградња пешачке стазе са јавним освељењем и одмуљивањем језера
на Пескани, као и јавно осветљење у улици Новосељански пут.
3.3 „Унапређење водоводно-канализационе мреже“
Од 27 планираних активности, нису започете 3 завршено је 8, у току је 14, а 2
активности су у припреми.
Активности:
- Нису започете две активности на изградњи ППОВ, где је потребно одредити
локацију и дефинисати градски систем за прераду отпадних вода и Потамишког
колектора, иако је за Потамишки колектор конкурисано за суфинансирање из
екстерних извора финансирања. Због високе вредности радова прве фазе коју
технолошки није могуће поделити на више подфаза, препоручује се да се
размотри могућност финансирања из кредитних извора.
- Реализовано је 8 активности у оквиру којих 2 на водоводној мрежи а 6 на
канализационој. Од тога, три активности односе се на израду пројектно-техничке
документације: за црпне станице фекалне канализације дуж Баваништанског пута,
за део канализационе мреже дуж Баваништанског пута и за потамишки колектор
са реконструкцијом црпне станице. Радови на изградњи водоводне мреже до
регионалне депоније обустављени су до решавања имовинско-правних питања.
- У току су активности на 11 пројеката из области водовода и канализације, од чега
четири обухватају израду документације, а остали започете радове.
- Две активности на изградњи водоводне мреже су у фази припреме јавне набавке
за прибављање пројектно-техничке документације.
3.4 „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“
У оквиру ове мере, планирано је 5 активности, четири су завршене, а 1 није
започета.
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Активности:
-Завршене су планиране активности појачаног одржавања улица и ојачања
коловоза према плану инвестиционог одржавања,
као и реконструкција
општинског пута ОП 5 Панчево-Долово,
- Активности на изградњи и одржавању паркинга нису започете.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и
атарске инфраструктуре
У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
4 мере и 22 активности, од којих није започето 13, завршено је 6, у припреми је 1
активност, и 2 су у току.
4.1 „Планирање и подршка развоју пољопривреде“
У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих су 3 завршене а 4 нису
започете.
Активности:
-Стратегија развоја пољопривреде није донета, нису реализоване активности на
промоцији удруживања и задругарства, на покретању иницијатива за повећање
доступности ветеринарских савета и служби у селима и на изради годишњег
програма „Зелених тезги“.
- Донет је Програм руралног развоја за 2016. годину.
- Реализована су два конкурса, у оквиру подршке газдинствима (5 корисника) као
и у оквиру подршке физичким лицима и удружењима у области руралног развоја
(43 корисника).
4.2 „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“
У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 2 нису започете, 1 је у
току, а 1 у припреми.
Активности:
- Нису започете активности на утврђивању квалитета земљишта и изради
педолошких мапа, нити на унапређивању рада пољочуварске службе.
- У припреми је израда програма за комасацију за Долово, Иваново и Качарево.
- Започета је комасација у Глогоњу, а у току је измена програма комасације.
4.3 „ Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“
У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 2 нису започете, 3 су
завршене , а 1 је у току.
Активности:
- Нису започете активности на ограђивању сметлишта у насељеним местима нити
активности на изградњи и опремању отресишта.
- Завршено је подизање ветрозаштитних појасева (посађено је преко 10.000
садница), спроведено је редовно одржавање атарских путева и завршена израда
пројектно-техничке документације за атарски пут Глогоњ-Црепаја .
- Активност уређења каналске мреже је у току.
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4.4 „Програми едукације и акције“
У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 5 нису започете, а 1 је
завршена.
Активности:
- Нису започете активности које се односе на подршку у смислу контроле
квалитета, цертификацију, маркетинг производа и могућности извоза
пољопривредних производа, није израђен Годишњи програм едукације
пољопривредних произвођача са грађанима, није организована „Недеља борбе
против амброзије“, није промовисана изградња компосишта у пољопривредним
газдинствима, није приређен Информатор за пољопривредна, привредна, ловачка
и друга удружења
- Едукације о домаћим изворима финансирања организоване су на тему
расположивих средстава Фонда за развој АПВ и Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
5 мера и 25 активности, од којих је није започето 7, завршено је 10, у току је 6 а у
припреми су 2.
5.1. Мера „Планирање и анализа“
У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих 2 нису започете, 3 су у
току и 2 у припреми.
Активности:
- Нису започете активности на доношењу правилника о квалитету санитарних
вода које се упуштају у јавну канализацију, активности на доношењу одлуке о
одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.
- У току су активности везане за мониторинг квалитета ваздуха, воде, земљишта и
буке, као и испитивање присуства дуготрајних органских загађујућих материја у
земљишту, као и активност вођења ажурираног локалног регистра загађивача
животне средине. У у оквиру ове групе активности завршена су испитивања
квалитета површинских вода (Тамиша, Дунава, Поњавице) и одржавање система
за континуално мерење квалитета ваздуха.
- У припреми је израда плана за побољшање квалитета ваздуха као и студије о
утицају животне средине на здравље грађана (мапирано је здравствено стање
израдом здравственог профила).
5.2 Мера „Унапређење материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха,
воде
и земљишта“
У оквиру ове мере, планирано је 3 активности, од којих је 1 завршена, а 2 су у
току.
Активности:
- Завршено је обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента.
- У току је израда пројектне документације за санацију и рекултивацију
сметлишта у Омољици и Качареву и смањење загађења пореклом од јавног
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саобраћаја набавком 12 нових аутобуса.
5.3 Мера „Повећање зелених површина“
У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих 3 нису започете, 2 су
завршене и 1 је у току.
Активности:
-Нису започете активности израде пројекта пошумљавања неквалитетног
земљишта у јавној својини нити активност повећања зелених површина у оквиру
грађевинске зоне у граду и селима. Такође, није донет програм озелењавања.
- Завршене су активности на подизању зелених појасева у Војловици и у Тополи.
- У току је израда катастра јавних зелених површина у ГИС плафтформи.
5.4 Мера „Унапређење стања заштићених природних добара на територији
града Панчева“
У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, од којих је свих 6 завршено.
Активности:
- Завршене су активности према Програму уређења парка природе Поњавица,
донете су одлуке о заштити храстове шуме код Долова, о заштити споменика
природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“. Спроведене су активности
према Одлуци о заштити споменика природе “Два стабла белог Јасена код
Долова“ као и активности према Одлуци о заштити споменика природе „Кестен
Ћурчина у Панчеву“ и Одлуци о заштити споменика природе „Ивановачка ада“.
5.5 Мера „Заштита од буке“
У оквиру ове мере планирано је 3 активности, од којих је 1 завршена, а 2 нису
започете.
Активности:
- Донета је нова одлука града Панчева о буци, са дефинисаним зонама.
- Није завршена активност израде стратешке карте буке за Град Панчево с обзиром
да ово више није надлежност ЈЛС, као ни акциони план заштите од буке.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
4 мере и 20 активности, од којих није започето чак 13, завршено је 5, у току су 2.
6.1 Мера „Затварање старе депоније“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности које нису започете.
Активности:
- Нису решени имовинско-правни односи и није израђена пројектно-техничка
документација за санацију старе депоније.
6.2 Мера „Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност која је у току и која се састоји од
различитих подактивности.
Активности:
- Пројекти санације и рекултивације сметлишта нису започети за Брестовац и
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Глогоњ, а чекају се сагласности на израђене пројекте за Качарево и Омољицу.
6.3 Мера „Пуштање у рад регионалне депоније“
У оквиру ове мере планиране су 4 активности од кијих 3 нису започете а једна је
завршена.
Активности:
- Завршени су радови на изградњи регионалне депоније (Iа фаза), иако је и даље
прва фаза предмет мањих интервенција.
- Није реконструисан приступни пут за регионалну депонију, није подигнут
заштитни појас око нове регионалне депоније и нису започете активности на
проширењу комплекса нове регионалне депоније.
6.4 Мера „Унапређење система управљања отпадом“
У оквиру ове мере планирано је 13 активности од којих 8 није започето, 4 су
завршене а 1 је у току.
Активности:
- Нису започете активности на стварању услова за сакупљање комуналног отпада
који није могуће одложити у контејнере у свим насељеним местима, на
одређивању нове локације за складиштење и рециклажу грађевинског отпада,
одређивању локације за одлагање принудно уклоњених отпадних возила, изради
пројектно-техничке документације за постројење за селекцију комуналног отпада
на регионалном нивоу, изради пројектно-техничке документације за постројење за
третман биоразградивог отпада на регионалном нивоу, изради пројектно-техничке
документације за одлагалиште са мобилним постројењем за третман грађевинског
отпада, пројектно-техничка документација измене пројекта I A фазе и интеграције
са I Б фазом, ни пројектно-техничке документације за постављање мобилне
опреме и њене уградње на локацији старе градске депоније.
- У току је активност опремања Центра за сакупљање и разврставање
рециклабилних материјала примарно издвојених из комуналног отпада
у
Власинској улици.
- Завршене су активности на доношењу нове одлуке о одржавању чистоће, на
повећању броја места за постављање посебних контејнера за сакупљање
рециклабилних материјала у насељеним местима и едукацији предшколске и
школске деце и одраслих.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и
коришћења алтернативних извора енергије
У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
2 мере и 12 активности, од којих 6 није започето, 4 су завршене, а 2 у току.
7.1. Мера „Развој локалне енергетске политике“
У оквиру ове мере завршено је 3 активности, 1 је у току а 2 нису започете.
Активности:
- Завршен је пројекат „Банатско сунце за све“, као и едукативна активност за
ефикасно коришћење енергије у систему даљинског грејања „Отворена врата“.
Такође, уведен је институт енергетског менаџера.
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- Активности на промоцији значаја ефикасног коришћења енергије нису посебно
реализоване, изузев оних које су биле део пројекта „Банатско сунце за све“,
односно студија о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у
Омољици није започета. Такође, није започета израда програма и плана
енергетске ефикасности.
7.2 Мера „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“
У оквиру ове мере завршена је 1 активност, 1 је у току а 4 нису започете.
Активности:
- Завршена је замена горионика на топланама Котеж и Содара.
- У току је израда пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката
(3 школе) .
- Нису започете активности на промоцији принципа зелене градње, нису
спроведене мере уштеде у систему јавне расвете, нити активности на
ревитализацији котлова на топланама Котеж и Содара, као ни на Прикључењу
вртића „Петар Пан“ на систем даљинског грејања.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу
квалитетније израде просторног плана и урбанистичких планова
У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
2 мере и 5 активности од којих 2 није започето, 2 су у току а 1 у фази припреме.
8.1 Мера „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску
сарадњу“
У оквиру ове мере, предвиђено је 4 активности, од којих је 1 активност завршена,
1 активност у току, 1 у припреми, а 1 није започета.
Активности:
- Завршена је активност израде ПГР за насељена места – 3 ПГР за насељена
места су усвојена, као и једна измена ПГР-а .
-У току је обезбеђивање планског основа за изградњу канализационе
инфраструктуре и пречишћавање отпадних вода.
- У припреми је израда ПДР за зону археолошког парка.
- Нису започете активности на унапређивању и контроли квалитета израде
планске документације.
8.3 Мера „Коришћење савремених знања и алата у изради планских
докумената“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је у току:
- Реализују се неке од активности на унапређењу ГИС-а, али изостаје
свеобухватан стратешки приступ развоју ГИС система и примени ГИС алата па
самим тим и видљивији ефекти.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја
друштвено осетљивих група
У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
3 мере и 6 активности од којих 4 нису започете, 1 је завршена, 1 у фази припреме.
9.1 Мера „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих
група“
У оквиру ове мере предвиђене су 4 активности од којих 3 нису започете а 1 је у
припреми.
Активности:
- Нису започете активности на легализацији ромских насеља, решавању проблема
становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон, нити увођење пилот
програма социјалног предузетништва.
- У припреми је изградња социјалних станова у насељу Хиподром.
9.2 Мера „Идентификација социјално угрожених породица и појединаца“
У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета: Израда базе
података о социјалној структури становништва.
9.3 Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена: Едукације против
трговине људима и кршења људских права.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних
служби и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе
У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
4 мере и 17 активности од којих 6 нису започете, 3 су завршене а 8 је у току.
10.1 Мера „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“
У оквиру ове мере предвиђено је 8 активности од којих 2 нису започете, 3 су
завршене, а 3 су у припреми.
Активности:
- Завршене су планиране активности на модернизацији опреме и процеса рада
јавних служби, редовном информисању грађана о раду јавних служби и повећању
територијалне и физичке доступности услуга и програма.
- У току су активности на увођењу аутсорсинг принципа за специфичне
експертске и консалтинг услуге и доношење годишњих програма стручног
усавршавања запослених .
- Нису започете активности на стандардизацији годишњих планова и извештаја о
раду, као ни на формирању јединствене службе за дезинфекцију, дератизацију и
дезинсекцију.
10.2 Мера „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа
реализације“
У оквиру ове мере предвиђено је 5 активности од којих 2 нису започете, а 3 су у
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току.
Активности:
- У току је планирана реализација интерсекторских пројеката. У 2016. години било
готово три пута мање конкурса него у 2015. години, али су припремљена 187
предлога од којих је 68 одобрено за финансирање. Од тога, припремљено је 27
интерсекторских предлога од чега је 7 одобрено за финансирање, и њихова
вредности је 81 милион динара тј. 670.000 ЕУР. Интерсекторски пројекти за које је
прибављено највише средстава су: „Енергетска ефикасност – премиса боље
заштите животне средине у прекограничногм региону Румунија-Србија“,
„Реконструкција улице 7 јула“, „Наставак изградње водоводне мреже у насељу
Глогоњ у Панчеву“, „Едукуј се, запосли се!“, „Изградња фекалне канализационе
мреже у улици Марка Краљевића у Панчеву“ и „Наставак реконструкције
водоводне мреже у насељу Омољица у Панчеву“. Планиране активности
завршавају се према пројектној динамици.
- У току је рад на нацрту акционог плана за одрживи развој Потамишја, и на
успостављању инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених
стратешких и акционих планова и пројеката.
- Нису започете активности на доношењу акционог плана за побољшање
приступачности јавних објеката и површина особама са отежаним кретањем 20162020, нити доношење годишњих планова сарадње са братимљеним градовима.
10.3 Мера „Унапређивање локалних и других прописа“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета, а 1 је у
току.
Активности:
- У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа
међусобно и са законима.
- Није започета активност делегирања локалних иницијатива преко покрајинских
одборника и републичких посланика.
10.4 Мера „Управљање имовином града“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета а 1 је у
току.
Активности:
- Није започета активност израде плана експропријације земљишта.
- У току је ажурирање софтвера за управљање имовином града.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке
понуде Панчева у понуду Београда
У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2016. годину дефинисао је
2 мере и 13 активности, од којих 2 нису започете, 3 су завршене, 4 су у току, а 4 у
припреми.
11.1 Мера „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“
У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих је 1 завршена, 2 су у току
а 3 у припреми.
15

Активности:
- Завршено је реновирање дела пешачке зоне око зграде Градске управе.
-У току су активности у Старом градском језгру где је реконструисана улица
Николе Ђурковића, као и активности које се односе на обалоутврду угроженог
светионика. За изградњу бициклистичко-пешачке стазе до Светионика потребно
је решити претходна имовинско-правна питања.
- У припреми су активности које претходе радовима на реконструкцији Народног
музеја, Црвеног магацина и Вајфертове пиваре. За Народни музеј и Црвени
магацин у току је израда пројектно-техничке документације а за Вајфертову
пивару израђена је студија изводљивости и спроведени су заштитарски статички
радови на два објекта који су горели у пожару.
11. 2 Мера „Унапређење туристичке понуде“
У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих су 2 завршене, 2 су у току
а 2 нису започете и 1 је у припреми.
Активности:
– Нису започете активности на изради Акционог плана развоја туризма 2016-2020,
иако су одржани састанци са презентацијама могућности за развој туризма у
оквиру плана рада ТОП. Такође, нису започете припремне активности на
изградњи Неолитског музеја у Старчеву, па је потребно ревидирати временски
план за ову активност.
- Завршене су активности на постављању туристичке сигнализације и реализоване
су планиране активности на унапређењу туристичких манифестација. Дани
Вајферта добили су награду као најбоља нова манифестација у РС, а награђен је и
промо материјал Туристичке организације Панчево.
- Изградња пешачкобициклистичких стаза се не реализује као јединствена
активност повезивања стаза у јединствени бициклистички гиртл. Парцијално се
одржавају делови пешачких и бициклистичких стаза, па је тако у 2017. години
изграђена пешачка стаза у Скадарској улици. Потребно је посебно испланирати и
увезати бициклистичке стазе са европском бициклистичком сатазом - Еуровело 6.
-У току је израда туристичког пловила – катамарана, по јавној набавци
спроведеној на основу резултата пројекта „Партиципативно буџетирање“ .
-Активност повећања функционалности понтона на реци Тамиш је у припреми:
обезбеђен је део средстава а активност зависи од процедура измуљивања,
прибављања услова за регистрацију објекта. У току је и израда нове Одлуке о
коришћењу приобаља од утицаја за функцију понтона.
Закључци и препоруке
Акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира од
листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете
активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати
ходограме с кључним корацима, реално увременити сваки корак и образовати
тимове за њихову реализацију. Евидентно је да су за неке од нереализованих
активности рокови били преамбициозно планирани Стратегијом, те да нису или су
тек покренуте припремне активности. За неке од оваквих активности евидентно је
да ће се реализовати једино уз подршку виших органа, покрајинских
секретаријата и министарстава или у оквиру пројеката од националног интереса,
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као што је опремање гринфилд зона. Такође, неке активности зависе од
конкретних иницијатива приватног сектора, као што су изрази интересовања за
приватно-јавна партнерства. Потребно је у 2017. години наставити рад на
активностима које су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих
градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе,
поготово оне који су критеријуми регионалног церитификата о повољном
пословном окружењу - BFC SEE и одржавају имиџ града Панчева као примера
добре праксе. Такође, програми/пројекти који се сматрају најзначајнијим и
најефективнијим, требало би да буду праћени
значајнијим планираним
средствима из буџета Града у наредном периоду. Да би се остварили ефекти у
области подршке привреди, потребно је одржати континуитет подршке МСПП
сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености.
Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем
обиму реализован, имајући у виду да је 67,5% спроведено, у току или у
припреми. Међутим, за чак 32,5% активности нису се стекли институционални,
административни, технички и/или финансијски услови за њихово започињање.
Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су у табеларном
приказу имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу
достављених података стручних служби.
Није започето
67

Статус реализације активности
Завршено
У току
69
50

У припреми
20

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу могуће даље
унапредити стратешко планирање и анализу. Потребно је такође пратити ефекте
реализације стратегије на средњорочном и дугорочном нивоу, а препорука
институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за то
административно-технички услови и образују организационе јединице које се баве
стратешким планирањем и анализом. Ниво општости и комплексности
дефинисаних мера и активности у Стратегији, па и пратећим акционим плановима
је различит, па у неким мерама/активностима долази до преклапања. Уколико се
на половини реализације Стратегије развоја града Панчева буде радила ревизија
Стратегије, 11 циљева Стратегије могла би бити груписана у три најважнија
приоритета (рецимо друштвени развој, привредни развој и развој инфраструкуре)
у складу са препорукама институција као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, нацртом
Закона о планском систему РС, итд. Такође би тада била прилика да се ниво
општости тј. детаљности мера колико-толико уједначи и избегну преклапања.
Такође, било би корисно у наредним годинама стандардизовати планове рада и
извештаје о раду органа Градске управе и нарочито јавних и јавно-комуналних
предузећа, тако да имају јасну референцу на усвојене кровне и секторске
стратешке циљеве града Панчева и њихове индикаторе. У инструменте планирања
могуће је увести и категорије везе за Планом капиталних инвестиција,
стандардизовати колико је могуће индикаторе према постојећима из Програмског
буџета, утврдити категорију значаја/утицаја планираних пројеката увођењем
ознака 1-3 (пројекти великог, средњег или ниског утицаја). За пројекте од највећег
утицаја било би добро приредити пројектне фише, детаљне увремењене ходограме
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и формирати интерсекторске тимове као у случају инфраструктурног опремања
Северне идустријске зоне и изградње потамишког колектора, који су примери
доброг приступа планирању.
Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је
новооснована Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ д.о.о. која представља
нову шансу за реализацију инфраструктурних и развојних пројекате који имају
заједнички именитељ са пројектима других општина и градова у Јужном Банату и
ширем региону, те се очекује да убудуће допринесе остваривању развојних циљева
Града Панчева. Нови ресурс представља и инситут градског енергетског
менаџера. Такође, у складу са препорукама ЕУ, велики број „софт“ циљева могуће
је остварити у сарадњи са организацијама цивилног друштва за које постоји
велика могућност финансирања из екстерних извора као и могућност
суфинансирања из буџета Града.
Прилог:
- Табеларни преглед реализације Акционог плана за 2016. годину
Према достављеним подацима
извештај саставила:
Татјана Медић,
члан тима за имплементацију Стратегије
и шеф Одељења за подршку пројектима
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ПРИЛОГ
Табеларни преглед реализације Акционог плана за 2016. годину

Панчево
март 2017. године

1

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

Подршка МСПП сектору
за унапређење услова
пословања – Јавни
конкурс за доделу
бесповратних средстава
предузетницима, микро
и малим правним
лицима за куповину
машина и опреме (два
круга конкурса)

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

/

/

Није
започето

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Завршено

Буџет града
Панчева за
2016. годину –
преузета
обавеза из 2015.
године

5.273.178,89
динара

Статус
активности/
пројекта

Носиоци
Градско веће,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет
Градско веће
Секретаријат за
привреду и
економски развој
Тим за
реализацију
пројекта

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

- Донета одлука
Скупштине
- Донет годишњи
програм
- Побољшани услови
пословања у минимум
10 МСПП

Напомене за 2017. и
даље планирање
- У 2017. години је
потребно формирати
Тим и спровести
припремне активности

- Додељено 19
уговора за
набавку
машина и
опреме

- У 2017. години је
потребнио поновити
јавни позив

2.800.000,00
динара (први
круг)
2.500.000,00
динара (други
круг)
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Програми/
Мере

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.

Активности/ пројекти
1.1.2 Сарадња са
пословном заједницом

Подршка развоју
женског
предузетништваконкурс

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

Статус
активности/
пројекта

/

/

Завршено

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Завршено

1.000.000,00
динара

1.000.000,00
динара

Носиоци

Очекивани резултат

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Редовне консултације
са Привредним саветом
- Привредници имају
могућност да покрену
иницијативе од значаја
за пословање у
Панчеву
- Обавештавање
пословне заједнице о
јавним конкурсима за
МСПП сектор,
подршка у умрежавању
МСПП сектора са
привредницима из
окружења

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Унапређен рад
удружења жена и
створена основа за
креирање поризвода
који има тржишни
потенцијал

Индикатори
остварених
резултата
- Одржано 3
састанка
Привредног
савета
- Покренута
иницијатива за
измену одлуке о
прикупљању и
одвожењу
отпада на
територији
Панчева
- Послате
информације о
15 конкурса за
МСПП
- Покренута
иницијатива за
одржавање
састанка
Словеначког
пословног
клуба у РС и
Привредног
савета Панчева
- Додељено 6
уговора за
подршку
удружењима
жена

Напомене за 2017. и
даље планирање
- Активност је
континуирана, треба
је наставити је у
2017. години
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Програми/
Мере

Активности/ пројекти
Новогодишњи базар

Пројекат „Радном
праксом до нових
радних места у Јужном
Банату“

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

690.000 динара

690.000
динара

Министарство
омладине и
спорта РС

Министарство
омладине и
спорта РС

3.094.000,00
динара

3.094.000,00
динара

Статус
активности/
пројекта
Завршено

Завршено

Носиоци
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
ЈКП "Зеленило",
ЈКП "Хигијена",
Дом омладине,
Канцеларија за
младе
Град Панчево –
носилац, општине
Пландиште и
Ковачица и РЦР
„Банат“ Зрењанин

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

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

- Учествовало
133 излагача
- Базар обишло
око 3.500
посетилаца

- Повезивање
незапослених лица и
МСПП сектора
- Унапређење знања и
вештина незапослених
лица
- Повећање
запошљавања

- 15
практиканата је
завршило
тромесечну
праксу у 10
предузећа
(Панчево)
- 4 практиканта
су добила посао
(Панчево)

Напомене за 2017. и
даље планирање
- Активност је
репетитивна,
потребно је поновоти
је у 2017. години
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Програми/
Мере

Активности/ пројекти
1.1.3 Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке културе
- Реализација пројекта
„Едукуј се, запосли се“

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

Министарство
омладине и
спорта РС
доделио средства
Регионалном
едукативном
центру
2.249.000,00

Министарство
омладине и
спорта РС
доделио
средства
Регионалном
едукативном
центру
2.249.000,00

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Статус
активности/
пројекта
Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

Регионални
едукативни центар
„Банат“, РЦР
Банат, Град
Панчево и Беба
company

- Реализован пројекат
„Едукуј се, запосли се“
који промовише
покретање сопственог
бизниса

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Израђен промотивни
видео материјал о
предузетницима града
Панчева

Буџет града
Панчева за
2016. годину

85.000 динара
85.000 динара

Подршка промотивним
активностима МСПП
сектора

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

500.000 динара

500.000
динара

Завршено

Индикатори
остварених
резултата
-30
незапослених
лица прошло
основну обуку
о
предузетништв
у
- 10 одабраних
лица прошло
напредну обуку
из уз помоћ
ментора
развило
предузетничку
идеју
- 3 лица са
најбољом
предузетничком
идејом добило
по 240.000,00
динара за
опточињање
сопственог
бизниса
- Израђено 10
промотивних
филмова о
предузетницим
а којима је град
у предходном
периоду
пружио
финансијску
подршку

Напомене за 2017. и
даље планирање
- Активност је
континуирана, треба
је наставити је у
2017. години

- Активност је
континуирана, треба
је наставити је у
2017. години
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Програми/
Мере

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

/

/

Активности/ пројекти
1.1.4 Дефинисање зоне
унапређеног пословања

1.1.5. Израда студије
браунфилд објеката и
Није било
локација са
планираних
потенцијалним решењима средстава
за њихову ревитализацију

Покретање поступка за
изградњу објекта „Златна
штука“
1.2
Унапређење
привлачења
инвестиција

1.2.1 Формирање центра
за издавање
грађевинских дозвола
(ЦИД)
- Уведено електронско
издавање грађевинске
дозволе

/

Недостајућа
средства
100.000,00
динара
/

Статус
активности/
пројекта
Није
започето

Није
започето

Није
започето
/

Завршено

Носиоци
Градско веће,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Дирекција
Градско веће,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
Привредни савет,
Завод за заштиту
споменика
културе, ЈП
Дирекција
Завод за заштиту
споменика културе
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција, ЈКП

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Успостављена зона
- Утврђени
критеријуми
пословања и мере
подршке
- У 2017. години је
потребно сагледати
за које све браунфилд
објекте је потребно
израдити студије

- Покренут поступак за
изградњу објекта
„Златна штука“
- Унапређен поступак
издавања грађевиске
дозволе
- Скраћен је рок за
издавање грађевинске
дозволе

- Број поднетих
захтева за
грађевинску
дозволу у 2016.
је 206
- Број издатих
грађевинских
дозвола у 2016.
је 206
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Програми/
Мере

Активности/ пројекти
Сетификација града
Панчева по BFCSEE
стандарду – надзорна
провера

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

300.000,00
динара

300.000,00
динара

1.2.3. Унапређивање
управљања капиталним
инвестицијама

Сарадња са
потенцијалним
инвеститорима

Статус
активности/
пројекта
Заршено

Завршено

/

/

Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

Градоначелник,
Градско веће,
Градска управа, ЈП
''Дирекција'', ЈКП

- Ниво услуга града
Панчева у свим
сегментима од значаја
за повољно пословно
окружење је на
одговарајућем нову
- Капиталне
инвестиције града
Панчева препознате су
у Плану капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања
- Средства за
реализацију
капиталних
инвестиција планирана
су у буџету града
- Потенцијални
инвеститор добија
благоврмене и потпуне
информације о
могућностима улагања
и условима пословања
у Панчеву
- Потенцијални
инвеститор има
информације
прикупљене на једном
месту (не иде „од врата
до врата“)

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секрет. за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, Секрет.
за финансије, ЈП
Дирекција ЈКП
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секрет. за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
пореску
администрацију,
ЈП Дирекција, ЈКП
Водовод, ЈКП

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Позитиван
извештај у вези
са надзорном
провером

- Активност је
репетитивна,
потребно је поновоти
је у 2017. години

- Донета прва
измена и
допуна ПКИ

- Активност је
континуирана, треба
је наставити је у
2017. години

- Благовремено
и целовито
одговорено на
27 упита
потенцијалних
инвеститора у
2016. години

- Активност је
континуирана, треба
је наставити је у
2017. години
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Програми/
Мере

Активности/ пројекти
Учешће на
међународним и
домаћим сајмовима

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева за
2016.

Статус
активности/
пројекта
Завршено

725.000,00 динара
0,00 динара
1.2.4. Сарадња са
институцијама НАЛЕД,
СКГО, ВИП, СИЕПА,
РЦР Банат, Сенат
привреде Србије и др.

Буџет града
Панчева за
2106.
- ''НАЛЕД'' –
чланарина
615.000
- РЦР ''Банат''чланарина
3.209.520
Чланство у
Федерацији
европских
карневалских
градова (FECC)
100.000

Суфинансирање
пројеката из области
привреде

Буџет града
Панчева за
2016.

Буџет града
Панчева за
2016.
- ''НАЛЕД'' –
чланарина
613.892,50
- РЦР
''Банат''чланарина
3.209.520
Чланство у
Федерацији
европских
карневалских
градова
(FECC)
126.614,23

Већ наведено

Завршено

Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

Градоначелник
Градско веће
Секретаријат за
привреду и
економски развој

- Презентација
инвестиционих
потенцијала на
минимум 1
међународнom сајму

Градска управа
града Панчева

- Реализован најмање
један пројекат сарадње

Градоначелник
Градско веће
Секретаријат за

- Суфинансиран
минимум један
пројекат у области

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Учешће на
инвестиционом
формуму
„Београдски
инвестициони
дани“
- Учешће у три
компоненте у
оквиру
програма
„Урбано
партерство“
1. Самопроцена
општинских
финансија
(МФСА)
2.
Антикорупцијаизградња
интегритета
3. Друштвена
одговорност –
учешће
грађана/грађанк
и (ССЦЕ)
(НАЛЕД и
Светска банка)
- Учешће у
програму
„Мисли
глобално привлачи
локално'“
(ВИП)
- Суфинансиран
пројекат
„Едукуј се,
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Програми/
Мере

1.3
Инфраструк
турно
опремање
радних зона

Активности/ пројекти

1.3.1 Израда пројектнотехничке документације
за фазно опремање
Северне индустријске
зоне

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
800.000 динара

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
у пројекту
1.1.3

Буџет града
Панчева за
2016.

Буџет града
Панчева за
2016.

83.143.798,20
динара

83.143.798,20
динара
(цена за
пројектовање,
извођење и
техничку
контролу)

300.000 динара
(КТ план)

1.3.2 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне

Буџет града
Панчева за
2016. годину

300.000
динара
(КТ план)
Буџет града
Панчева за
2016.

83.143.798,20
динара
(цена за
пројектовање,
извођење и
техничку
контролу)

83.143.798,20
динара
(цена за
пројектовање,
извођење и
техничку
контролу)

Статус
активности/
пројекта

Завршено

У току

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

привреду и
економски развој

привреде

запосли се“

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

- Израђен пројекта за
улицу 7.нова са
техничком контролом
- Израђен пројекта за
део Црепајскох пут са
техничком контролом
са изградњом
раскрснице са кружним
током саобраћаја
- Израђен КТ план за
Северну идустријску
зону

- Прибављена
грађевинска
дозвола

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

- Израђена техничка
документација
-Спроведени радови на
улици 7. Нова
- Спроведени радови на
изградњи канализације
санитарних отпадних
вода

- Играђено
1.070м улице 7.
Нова са
саобраћајним
прикључком на
државни пут II
A реда број 130
- Изграђено
1.400м
канализације
санитарних
отпадних вода

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Потребно је
планирати средства
за III фазу улице 7.
Нова и за изградњеу
Црепајског пута

9

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

Активности/ пројекти

2.1.1 Увођење олакшица
2.2 Пружање и подстицаја - ЛАПЗ
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолошке
вишкове
2.3.1 Ангажовање
привредних друштава и
образовних установа у
циљу обуке
2.3
технолошких вишкова и
Стварање
незапослених
услова за
- Изградња радионице
запошљава
ЕТШ и Машинске школе
ње
технолошки
х вишкова и
незапослени
х кроз обуке
за
дефицитарн
а занимања

Мера активне политике
запошљавања - Стручна
пракса

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

Реализоана
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

3.000.000,00
динара

2.148.120,00
динара

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта
У току

У припреми

800.000,00
0,00

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

5.000.000,00
динара

4.975.334,18
динара

Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

Градско веће,
- Реализиван програм
- Обезбеђено
Секретаријат за
менторинга и подршке
књиговодствене
привреду и
за почетнике у бизнису е услуге за 35
економски развој
лица којима су
Секретаријат за
додељена
пореску
средства
администрацију
ЈП Дирекција,
- Урађена техничка
Јавна набавка ће бити
Секретаријат за
документација
рализована у 2017.
урбанизан,
- Учешће на
години
грађевинске и
конкурсима за донације
стамбеноза изградњу радионице
комуналне
послове,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања,
ЕТШ и Машинска
школа
Секретаријат за
- Повећање броја
- 20 практиканата
привреду и
запослених лица и лица је код 15
економски развој,
оспособљених за
послодаваца
Савет за
самосталан рад у струци обавило стручну
запошљавање
на територији Града
праксу
града Панчева и
Национална
служба за
запошљавање
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти
Мера активне политике
запошљавања - Јавни
радови за категорију
теже запошљивих лица

Мера активне политике
запошљавања Студентска летња пракса

Мера активне политике
запошљавања - Сајам
запошљавања

Мера активне политике
запошљавања Унапређење
конкурентности средњих
школа путем
побољшања услова за
извођење наставе

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

Реализоана
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

2.000.000,00
динара

1.895.933,00
динара

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

600.000,00
динара

582.845,44
динара

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

500.000,00
динара

179.248,80
динара

Буџет града
Панчева за
2016. годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

2.000.000,00
динара

1.298.556,00
динара

Статус
активности/
пројекта
Завршено

Завршено

Завршено

Завршено

Носиоци
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Савет за
запошљавање
града Панчева и
Национална
служба за
запошљавање
Секретаријат за
привреду и
економски развој
и Савет за
запошљавање
града Панчева

Град Панчево и
Национална
служба за
запошљавање

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања
и Савет за
запошљавање
града Панчева

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

- Организовање и
спровођење јавних
радова од интереса за
град Панчево

- 8 послодаваца
је спорвело
јавне радове уз
учешће 15
лица, од чега је
11 лица било са
инвалидитетом

- Упознавање са радном
атмосфером и стицање
почетног искуства од
стане студената
основних, мастер и
докторских студија и
апсолвената на
факултетима и високим
струковним школама
- Повећање
транспарентности и
доступности мера
активне политике
запошљавања,
транспарентности
слободних радних
места и повећање
броја запослених лица
на територији Града
- Унапређен ниво
опремљености
кабинета за практичну
наставу средњих школа
према потребама
тржишта рада

- 45 студената
завршило
стручну праксу
у 35
менторских
предузећа

Напомене за 2017 и
даље планирање

- око 500
заинтересовани
х лица
посетило сајам
- 36
послодаваца
исказало
потребу за
преко 200
радника
- Набављена
опрема за
кабинете за 9
средњих шлола
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти
Мера активне политике
запошљавања Субвенције почетницима
у бизинсу самозапошљавање
Мера активне политике
запошљавања Субвенције за отварање
нових радних места

Планирана
средства/
извори
финансирања у
2016.
Буџет града
Панчева за
2016. годину

Реализоана
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет града
Панчева
за
2016. годину

15.000.000,00
динара
Буџет града
Панчева за
2016. годину

13.104.287,80
динара
Буџет града
Панчева за
2016. годину

8.000.000,00
динара

0,00 динара

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Секретаријат за
привреду и
економски развој и
Савет за
запошљавање града
Панчева
Секретаријат за
Није започето привреду и
економски развој и
Савет за
запошљавање града
Панчева
Завршено

Очекивани резултат
- Смањење броја
незапослених кроз
самозапошљавање
одређеног броја лица

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- 37 лица
добило
средства за
самозапошљава
ње

- Смањење броја
незапослених кроз
запошљавање
одређеног броја лица

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

3.1
Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструкт
уре

Активности/ пројекти

3.1.1 Израда плана
комуналног
инфраструктурног
опремања града 20152020

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Према усвојеном
буџету града, а
на основу
донетог
Програма
уређивања
грађевинског
земљишта за
2016.годину.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Према
усвојеном
буџету града,
а на основу
донетог
Програма
уређивања
грађевинског
земљишта за
2016.годину.

Статус
активности/
пројекта

Завршен

Носиоци

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретарија та
финансије, ЈКП,
ЈП ГСА

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Донета одлука ГВ и
решење о формирању
тима, урађен и усвојен
план

- Донета прва
измена и
допуна Плана
капиталних
инвестиција,
инфраструктур
ног опремања и
инвестиционог
одржавања
града Панчева
2015-2017

- Активност је
репетитивна, потребно
је поновоти је у 2017.
години (годишњи
планови и извештаји о
реализацији)
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Програми /
Мере

3.2 Уређење
објеката
јавне намене
и јавних
простора

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

3.1.2 Припрема
приоритетних
инфраструктурних
пројеката за
суфинансирање из
домаћих и страних
фондова

/

3.2.1 Измештање старог
бувљака и дефинисање
простора за продају
огрева

Нису планиране
активности за
2016.

/

3.2.2 Наткривање Зелене
пијаце, са уградњом
соларних панела према
постојећем пројекту

Нису планиране
активности у
2016.години

/

Статус
активности/
пројекта

Завршен

Није
започето

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

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

- Комплетирано,
припремљено и
пријављено у СЛАП
базу најмање два
инфрастр. пројекта
- Израђена техничка
документација
саобраћајнице 7.Нова и
дела Црепајског пута у
Северној индустријској
зони

- Током 2016.
године
Град/ЈП/ЈКП
упутили 19
предлога
пројеката ради
обезбеђивања
средстава
донатора за
реализацију
инфраструктур
них пројеката

- Активност је
репетитивна, потребно
је поновоти је у 2017.
години

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Дефинисање нове
локације у плановима
- Израда техничке
документације
- Изградња и опремање
- Обезбеђена средства
- Спроведени радови

ЈКП Зеленило,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

3.2.3 Уређење пијачних
простора у свим
насељеним местима

Реконструкција
постојеће билетарнице Аполо, фаза II

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

За Јабуку 2016
планирано
2.400.000,00.

0,00

За Глогоњ
планирано
1.700.000,00

0,00

Управа за
капитална
улагања
19.134.948,45

Управа за
капитална
улагања
0,00

Буџет за 2016.
8.000.000,00

Буџет за
2016.
0,00

Статус
активности/
пројекта

У току

У току

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Пијаца у Јабуци —
Израђена техничка
документације и
извођење радова на
реконструкцији
настрешнице
- Пијаца у Глогоњу Израђена техничка
документација и
извођење радова на
постављању
настрешице
- Уређење пословне
инфраструктуре у
Старчеву - Трг неолита

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршена
реконструкција

Индикатори
остварених
резултата
- Закључен
уговор са
одабраним
извођечем

Напомене за 2017 и
даље планирање

Пијаца у Јабуци - у
току је израда
техничке
документације,
наставак активности у
2017. години.
Неопходно је
предходно извршити
озакоњење пијаце са
санитарним чвором и
паркинг простором за
путничка и теретна
возила.
Пијаца у Глогоњу - у
току је израда
техничке
документације,
наставак активности у
2017. години.

- Добијена
сагласност на
идејни пројекат

Уређење Трга неолита
– закључен уговор са
добављачем, у току је
допуна документације
у вези увођења у
посао.
У току је израда
идејног пројекта, који
ће након исправки
бити пуштен у систем
ЦЕОП, потребно
наставити у 2017.
години.
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Здравствена амбуланта
Долово - Израда
пројекта за потребе
легализације објекта и
извођење радова

Буџет за 2016.

OШ ''Мирослав Антић''
Панчево - завршетак
радова на пренамени
таванског простора

Буџет за 2016.

ОШ ''Стевица Јовановић''
Панчево - уређење
школског дворишта

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Индикатори
остварених
резултата

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђен пројекат за
потребе легализације
објекта и извођење
радова

- Прибављено
решење о
легализацији
објекта

Завршено

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршетак радова на
пренамени таванског
простора у 3 учионице

- Учионице су у
функцији

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршетак уређења
школског дворишта

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршетак замене
монтажног објекта
радионичке зграде

- Прибављена
употребна
дозвола

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђена капела и
пратећи објекат са
надстрешницом

- Прибављена
употребна
дозвола

1.342.384,00
3.381.364,90

Буџет за
2016.

Очекивани резултат

12.000.000,00

Напомене за 2017 и
даље планирање

Завршена израда
пројекта за потребе
легализације објекта и
извршене припреме за
увођење Извођача у
посао. Потребно
наставити активности
у 2017. години.

9.767.928,00
Буџет за
2016.

176.895,70
0,00

Школа за основно и
средње образовање
''Мара Мандић'' Панчево
- замена монтажног
објекта радионичке
зграде

Буџет за 2016.

МЗ Глогоњ - Изградња
капеле и пратећег
објекта са
надстрешницом

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

8.539.683,53
6.618.844,00

Буџет за
2016.

11.680.000,00
5.590.811,34

У току

У току је прибављање
инвестиционог права.
Покренут ЦЕОП ради
добијања локацијских
услова. Потребно
наставити активности
у 2017. години.
Очекује се добијање
употребне дозволе,
потребно је
обезбедити средства за
извођење радова.
Радови су у току. Због
непрецизне техничке
документације
продужен је рок за
завршетак радова и
пренет у 2017. годину
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Банатско Ново Село Извођење радова на
изградњи капеле на
источном гробљу

Израда идејног решења
за Цикло - мотел на СРЦ
Стрелиште

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Буџет – средства
из кредита за
2016. годину
10.000.000,00

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта

У
припреми

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршени радови на
изградњи капеле на
источном гробљу

- Прибављена
употребна
дозвола

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђено идејно
решење

- Закључен
уговор са
извођачем

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација и
изведени радови на
постављању ограде за
потребе вртића

0,00

Буџет за
2016.

У току

800.000,00
0,00

Вртић Славуј, Котеж 1 израда техничке
документације и
извођење радова на
постављању ограде за
потребе вртића
Електротехничка школа
"Никола Тесла" - Израда
техничке документације
за изградњу школске
радионице
Израда техничке
документације и
извођење радова на
наткривању велике
терасе у одмаралишту на
Дивчибарама
Амбуланта "Центар" улица Змај Јовина Реконструкција и
доградња дела амбуланте

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

1.200.000,00

Није
започето

0,00
Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

500.000,00

Није
започето

0,00
Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

У току

12.000.000,00
0,00
Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

4.500.000,00
2.461.095,30

Завршено

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација за
изградњу школске
радионице

Напомене за 2017 и
даље планирање

Планира се
спровођење ЈН у 2017.
години.
Пратећа
документација за
покретање ЈН
спремна.
Одабрани извођач је
потписао нови Уговор
са ГУ, активности
треба наставити у
2017. годину
Средства су пренета у
2017. годину, када ће
бити спроведена јавна
набавка.
Средства су пренета у
2017. годину, када ће
бити спроведена јавна
набавка.

- Израђена техничка
документација и
изведени радови

- Завршено
Идејно решење
- Поднет захтев
за Локацијске
услове

Потребно наставити
активности у 2017.
години.

- Изведена
реконструкција и
доградња дела
амбуланте

Реконструисано
31,81м2
простора
- Дограђено
35,25м2 новог
простора

Плаћање окончане
ситуације пренето на
2017. годину
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Израда техничке
документације и
извођење радова на
реконструкцији атлетске
стазе на градском
стадиону са
припадајућом
инфраструктуром
СРЦ Стрелиште - Израда
техничке документације
и постављање ограде

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

29.500.000,00

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација и
изведени радови

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација и
постављена ограда

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђена капела на
месном гробљу

У
припреми

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђене пешачке
стазе и јавно
осветљењe са
одмуљивањем језера и
уређењем косина

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација

0,00

Буџет за 2016.
4.000.000,00
Буџет

МЗ Иваново-Извођење
радова на изградњи
капеле на месном
гробљу

Буџет за 2016.

Изградња пешачке стазе
и јавног осветљења са
одмуљивањем језера и
уређењем косина око
језера спортско
рекреативног центра
"Пескана"
Израда техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу дворишта у
улици Браће Јовановића
бр.33 "Америчке зграде"

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.
0,00
Буџет за
2016.

7.500.000,00
0,00
Буџет за
2016.

44.000.000,00
471.000,00

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

800.000,00

У току

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Припремљен
Пројекат за
грађевинску
дозволу
атмосферске
канализације у
Ул. Пере
Сегединца
- Пратећа
документација
за покретање
ЈН
припремљена у
2016. години
- Пратећа
документација
за покретање
ЈН
припремљена у
2016. години
- Урађен
елаборат о
квалитету воде
у језеру

Још увек није извршен
пренос власништва на
парцелама Градског
стадиона са „Динама“
на Град Панчево.
Потребно је наставити
активности у 2017.
години.
Потребно је спровести
ЈН у 2017. години.

- Спроведена је
јавна набавка у
2016. години

Потребно је наставити
активности у 2017.
години.

Потребно је спровести
ЈН у 2017. години.

Потребно наставити
активности у 2017.
години.

0,00
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Изградња јавног
осветљења у улици
Новосељански пут у
Панчеву

Буџет за 2016.

Израда техничке
документације за
изградњу сервисне
саобраћајнице код
Хиподрома у Панчеву и
саобраћајних
прикључака на државни
пут (Панчево-Ковин)
Израда техничке
документације за
реконструкцију улице
Кнеза Михајла
Обреновића од
Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

21.000.000,00

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђено јавно
осветљење

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација

У
припреми

0,00

Буџет за
2016.

2.000.000,00

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Закључен је
уговор са
Путевима
Србије о
заједничкој
изградњи
- Добијена
сагласност ЕД
Панчево
- Исходована
пријава радова
од Миистарства
грађевине
- Захтев за
покретање
поступка је
припремљен
- Спроведена је
јавна набавка у
2016. години

Потребно је
наставити актувности
у 2017. години.

- Урађена је
препарцелација
у 2016. години

Потребно је наставити
активности у 2017.
години.

Потребно је наставити
активности у 2017.
години.

0,00

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

1.500.000,00
0,00
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Програми /
Мере

3.3
Унапређење
водоводноканализацио
не мреже

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

3.3.1. Програм
одржавања, обнове и
заштите бунара и
изворишта
- Набавка фреквентиних
регулатора
Израда и овера
Елабората билансних
резерви подземних вода

ЈКП Водовод и
канализација

3.3.2. Изградња и
реконструкција објеката
у оквиру ППВ - Санација
објекта аерације, филтер
и машинске сале
3.3.3 Израда пројектно
техничке документације
за завршетак радова на
изградњи водоводне
инфраструктуре на
територији Панчева
- Изградња водоводне
мреже од магистралног
водовода ПанчевоДолово до регионалне
депоније
- Изградња водовода ПЕ
ДН 110 на катастарским
парцелама бр.123,
13971/2, 13971/3,
13971/12 и 14018/1 К.О.
Панчево

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
ЈКП Водовод
и
канализација

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

ЈКП Водовод и
канализација

- ЈКП Водовод и
канализација

- Набављена
опрема

- Наставак планираних
активности у 2017.
години

ЈКП Водовод и
канализација

- Израда и овера
Елабората

- Наставак радова на
изради Елабората

У току

ЈКП Водовод и
канализација

- Безбеднији и
сигурнији рад ППВ
- Санирани објекти
аерације, филтера и
машинске сале

- Исходовање
потврде о
резервама
подземних вода
- Потписан
Уговор са
извођачем
радова

У току

ЈКП Водовод и
канализација

- Повезивање
регионалне депоније на
градску водоводну
мрежу

- Завршена
израда
Пројектно
техничке
документације

- Уколико се реше
имовинско правни
проблеми може се
очекивати наставак
радова на изградњи
планиране водоводне
мреже

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Изграђена планирана
водоводна мрежа

- На изграђену
водоводну
мрежу
прикључено 15
корисника

У току

2.300.000,00
1.300.000,00
ЈКП Водовод и
канализација
1.500.000,00
ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод
и
канализација
0,00
ЈКП Водовод
и
канализација

У току

10.000.000,00
0,00
Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

9.000.000,00
1.026.389,73

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

2.500.000,00
1.476.624,75
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Изградња водоводне
мреже у улици
Преспанској и
Власинској

Буџет за 2016.

Изградња водовне мреже
у улици Шарпланинскојпросеци

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

ЈКП Водовод и
канализација

- Изграђена планирана
водоводна мрежа

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Изграђена планирана
водоводна мрежа

- На изграђену
водоводну
мрежу
прикључено 20
корисника
- На изграђену
водоводну
мрежу
прикључено 30
корисника

ЈКП Водовод
и
канализација

У
припреми

ЈКП Водовод и
канализација

- Израда пројектнотехничке
документације

0,00
ЈКП Водовод
и
канализација

У
припреми

Завршено

Носиоци

5.500.000,00
5.267.930,40
Буџет за
2016.

3.500.000,00
2.988.852,40

Изградња водоводне
мреже у насељу
Скробара I фаза

ЈКП Водовод и
канализација
5.000.000,00

Изградња секундарне
водоводне мреже у
улици Јабучки пут (од
доо "Кртола" до ПС
Караула) І фаза

ЈКП Водовод и
канализација

Изградња водоводне
мреже за насеље Стари
Тамиш

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација

- Израђена пројектнотехничке
документација и
добијена дозвола за
извођење радова

ЈКП Водовод и
канализација

- Израђена пројектнотехничке
документације и
изграђена водоводна
мрежа у целом насељу

2.000.000,00
0,00

ЈКП Водовод
и
канализација

16.000.000,00
0,00

У току

Напомене за 2017 и
даље планирање

- У току 2017. године
планирати радове на
изградњи дела
водоводне мреже у
насељу
- У току је израда
пројектно-техничке
документације.
Изградња планирана у
2017. години
средствима ЈКП
Водовод и
канализација
- Потписан Уговор о
изради пројектнотехничке
документације и
изградњи водоводне
мреже
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

3.3.4.Прикључење на
градску водоводну
мрежу за насељена
места Јабука, Долово,
Качарево,Глогоњ и
Б.Н.Село
- Изградња магистралног
водовода за насељена
места Јабука и Глогоњ
3.3.5.Изградња ППОВ за
територију града
Панчева (град и
насељена места)
- Нема планираних
активности
3.3.6.Завршетак
изградње канализационе
мреже на целој
територији града
Панчева
- Изградња фекалне
канализације за насеље
Кудељарски насип
Израда пројектно
техничке документације
фекалних црпних
станица на траси будуће
канализације дуж
Баваништанског пута

КФW Програм

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
КФW
Програм

Статус
активности/
пројекта

У току

Носиоци

Очекивани резултат

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршетак радова на
изградњи

ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈП
''Дирекција''
ЈКП Водовод и
канализација

- У планској
документацији су
одређене локације
- Израђена пројектнотехничка
документација
- Завршетак радова на
изградњи

ЈКП Водовод и
канализација

- Израђена пројектнотехничке
документација
- Извршене све
предрадње за
расписивање јавне
набавке за извођење
радова

1.098.913,76 ЕУР
219.782,75
ЕУР

/

/
Није
започето

Град Панчево
АП Војводина

Град Панчево
АП
Војводина

Завршено

7.478.471,00
7.192.091,47

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

4.500.000,00
4.449.576,00

Завршено

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Изграђено око
2км нове
водоводне
мреже

- Потписан Уговор о
изградњи. Завршетак
радова на изградњи се
очекује у 2017. години

- Изграђено
285 м нове
фекалне
канализације у
насељу

- У 2017. планиран
технички пријем
изведених радова

- Добијање
одобрења за
извођење
радова

- У 2017. планирана
изградња фекалне
канализације дуж дела
улице Баваништански
пут средствима
Министарства правде
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Израда пројектно
техничке документације
дела атмосферске
канализације дуж
Баваништанског пута

Буџет за 2016.

Измештање потисног
вода за ФЦС1 у улици
Моше Пијаде

ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

У току

ЈКП Водовод и
канализација

У току

ЈКП Водовод и
канализација

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Није
започето

ЈКП Водовод и
канализација

1.560.000,00

ЈКП Водовод и
канализација
5.000.000,00

3.3.7. Израда пројектно
техничке документације
за потамишки колектор
са реконструкцијом
црпне станице

Статус
активности/
пројекта

1.600.000,00

20.000.000,00
Измештање фекалне
канализације у улици
Радничкој

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

Град Панчево/
Министарство
привреде

ЈКП Водовод
и
канализација
0,00
ЈКП Водовод
и
канализација
0,00

Град
Панчево/
Министарств
о привреде

6.884.070,00
6.878.000,00

3.3.8.Фазна Изградња
Потамишког колектора
фекалне канализације – I
фаза

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

200.000.000,00
0,00

Очекивани резултат

- Завршетак радова на
изради пројектнотехничке
документације
- Извршене све
предрадње за
расписивање јавне
набавке за извођење
радова
- Потисни вод ФЦС 1
измештен са приватних
парцела на јавне
површине
- Измештање уличне
мреже са приватних
парцела на јавне
површине Прикључење
будућих корисника на
градску канализациону
мрежу
- Завршетак радова на
изради пројектно
техничке
документације
- Извршене све
предрадње за
расписивање јавне
набавке за извођење
радова
- Изграђена I фазе
- Прикључење Северне
индустријске зоне и
будућих корисника на
градску канализациону
мрежу

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Добијање
одобрења за
извођење
радова

- У 2017. планирана
изградња атмосферске
канализације дуж дела
улице Баваништански
пут средствима
Министарства правде
и града Панчева

- Добијање
одобрења за
извођење
радова

- У 2017. планиран
завршетак радова на
измештању потисних
водова ФЦС 1
- У 2017. планиран
завршетак радова на
измештању мреже

- Добијање
одобрења за
извођење
радова
- Извршене све
предрадње за
расписивање
јавне набавке за
извођење
радова
У 2017. планирати
реализацију I фаза
изградње средствима
града Панчева
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

3.3.9. Израда пројектно
техничке документације
за унапређење система
атмосферске
канализације на
територији Панчева
- Израда генеалног
пројекта одвођења
атмосферске воде за град
Панчево
Реконструкција проширење КЦС у улици
Суботичкој

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта

У току

Носиоци

ЈКП Водовод и
канализација

- Закључен
уговор са
извођачем

- Завршетак радова на
изради пројектно
техничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење
радова

- У 2016.
години је
извођач уведен
у посао и
започети су
радови
- Изграђено
674м фекалне
канализације

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

У току

1.750.000,00

ЈКП Водовод и
канализација

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђен пројекат
водоводне мреже

Завршено

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђена фекална
канализација

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Изграђена кишна
канализација са
техничком
документацијом

39.600,00
Буџет за 2016.
12.543.039,00
Изградња кишне
канализације на
раскрсници улица Ивана
Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом
техничке документације

Напомене за 2017 и
даље планирање

0,00

1.000.000,00

МЗ Омољица - Изградња
фекалне канализације

Индикатори
остварених
резултата

- Завршен пројекат

5.000.000,00

1.749.270,00

МЗ Глогоњ - Пројекат
водоводне мреже

Очекивани резултат

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.
3.150.648,72
Буџет за
2016.

5.500.000,00
0,00

- Завршена је
израда
техничке
документације
и упућен је
захтев за
грађевинску
дозволи.

- У 2017. планирати
радове на
реконструкцијипроширењу КЦС
средствима ЈКП
Водовод и
канализација
Завршетак радова у
2017. години.

- Потребно је
извршити технички
пријем објекта у 2017.
години
Потребно је наставити
активности у 2017.
години.
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Програми /
Мере

3.4
Унапређење
саобраћајне
мреже и
услуга
јавног
саобраћаја

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Израда техничке
документације и
изградња кишне
канализације у улици
Моше Пијаде од броја
106 до 116
Израда техничке
документације за
изградњу кишне
канализације у улици
Добровољачка
Наставак изградње
фекалне канализације у
Омољици

Буџет за 2016.

Реконструкција
општинског пута ОП 5
Панчево-Долово

Буџет за 2016.

Периодично одржавање
путева, улица и
спортских терена

Буџет за 2016.

Ојачање коловоза

Буџет за 2016.

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

Буџет за
2016.

- Завршена је израда
техничке
документације

- Добијено
позитивно
мишљење
техничке
контроле

Потребно је у 2017.
години прибавити
грађевинску дозволу.

У току

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Израђена техничка
документација

- Урађено
Идејно решење
и прибављени
претходни
услови ЕПС-а

Потребно је наставити
активности у 2017.
години.

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршетак изградње

1.500.000,00
0,00
Буџет за 2016.
13.000.000,00

1.500.000,00

83.399.527,00

Буџет – средства
из кредита
14.046.200,00

Буџет за
2016.
0,00

Није
започето

Буџет за
2016.
889.085,46

Завршено

Буџет за
2016.
31.555.834,69

Завршено

Буџет за
2016.
67.205,00

Завршено

Буџет –
средства из
кредита

Завршено

9.167.185,09

Напомене за 2017 и
даље планирање

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

96.785,94
Буџет за 2016.

Индикатори
остварених
резултата

У току

5.000.000,00

3.457.792,00
Појачано одржавање
улица

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Завршена
реконструкција пута

- Формирање нове
коловозне или „тартан“
површине

- Пројектовано
12 км
реконструкције
пута (завршена
техничка
документација)
- Извршено
одржавање
4.369 м улица

- Формирање ојачане
коловозне површине

- Извршено
ојачање 1.000 м
коловоза

- Унапређене
саобраћајнице у граду
Панчеву и насељеним
местима

- Извршено
појачано
одржавање
коловоза у 8
улица
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Паркинзи

Буџет за 2016.
1.500.000,00

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Буџет за
2016.
0,00

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

Носиоци

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Изградња и
одржавање паркинга

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

4.1
Планирање
и подршка
развоју
пољопривре
де

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

4.1.1 Доношење
стратегије развоја
пољопривреде за период
2016-2020. година
4.1.2 Доношење
годишњих АП руралног
развоја 2015-2020

/

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

/

/

Завршено

4.1.3 Промоција
задругарства и
удруживања

/

/

Није
започето

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој
Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Донета одлука ГВ
- Формиран тим
- Сачињен опис
почетног стања
- Донета одлука ГВ
- Формиран тим
- Усвојени АП за 2016.
годину

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

- Одржана минимум
једна промоција

- Донет
Програм
руралног
развоја за 2016.
годину

Активност је
репетитивна, треба је
поновити у 2017.
години.
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

4.1.4 Формирање
аграрног фонда 2016
- Програм подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и политке
руралног развојаподршка
пољпоривредним
газдинствима-конкурс
4.1.5 Конкурс за
стимулативне мере за
пољопривредна
удружења и кластере
2015-2020
- Програм подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и политке
руралног развојаподршка ОЦД - конкурс
4.1.7 Покретање
иницијативе за повећање
доступности
ветеринарских савета и
служби у селима
4.1.8 Израда годишњих
програма „зелене тезге“
- Набавка услуге
“Контролисање
производње квалитета и
продаје поврћа
произвођаћа поврћа са
територије града
Пначева“

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Град Панчево
за 2016. годину
4.000.000,00
динара

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Град Панчево
за 2016.
годину

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Завршено

Градско веће,
Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Додељена средства

- Опредељена
средства за пет
подносилаца
захтева

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Потписани уговори са
најмање 10 корисника
средстава

- Закључено 43
уговора о
су/финансирањ
у
пројеката/прогр
ама из области
пољопривреде
и руралног
развоја града
Панчева за
2016. годину

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој ГВ,
Скупштина града
Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Промене у
организацији
ветеринарске службе,
већа доступност
корисницима
- Повећан број
корисника „зелених
тезги“
- Повећан број
произвођача органских
производа

200.000,00
динара

Напомене за 2017. и
даље планирање

400.000,00
динара
Буџет града
Панчева за 2016.
годину

Буџет града
Панчева за
2016. годину

4.000.000,00
динара

4.000.000,00
динара

/

/

Није
започето

Буџет града
Панчева за 2016.
годину

Град Панчево

Није
започето

3.000.000,00
динара

0,00 динара
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Програми /
Мере

4.2
Програми
заштите,
уређења и

Активности/ пројекти

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

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Нису планирана
средства

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта
У
припреми

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој, Комисија
за комасацију
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

коришћења
пољопривре
дног
земљишта

- Реализација комасације
у к.о. Глогоњ

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Град Панчево

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
Град Панчево

Статус
активности/
пројекта

У току
(1) 678.280,00
динара
(2) 2.587.514,00
динара
(3) 1.436.070,00
динара
(4) 3.785.700,00
динара
(5) 20.964.072,00
динара
(6) 4.992.815,00
динара
(7) 1.326.370,00
динара
(8) 336.000,00
динара

0,00 динара

Носиоци

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

Очекивани резултат

(1) Надзор над
извођењем геодетскотехничких радова на
обнови премера
(2) Надзор над
извођењем геодетскотехничких радова на
комасацији
(3) Катастарско
класирање земљишта у
поступку комасације
к.о. Глогоњ
(4) Средства за
реализацију поступка
комасације у к.о.
Глогоњ
(5) Услуга спровођења
комасације
пољопривредног
земљишта у к.о.
Глогоњ
(6) Услуга спровођења
комасације
пољопривредног
земљишта у к.о.
Глогоњ
(7) Геодетске услуге за
комасацију катастарске
општине Глогоњ
(8) Измена програма
комасације катастарске
општине Глогоњ

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- У току је измена
програма комасације у
к.о. Глогоњ. У 2017. се
планирана наставак
комасације у к.о.
Глогоњ након
добијања сагласности
на измену програма
комасације у к.о.
Глогоњ.
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

Статус
активности/
пројекта

(9) 461.844,00
динара
(10) 2.749.648,00
динара

Носиоци

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

(9) Комисије и
подкомисија за
комасацију к.о. Глогоњ
(10) Комисије и
подкомисија за
комасацију к.о. Глогоњ
(11) Набавка
канцеларијског
материјала за потребе
комисије за спровођење
поступка комасације у
к.о. Глогоњ
(12) Набавка
рачунарске опреме за
спровођење комасације
пољопривредног
земљишта у к.о.
Глогоњ

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

- Планирана средства
- Извршена анализа и
израђена педолошка
карта

(11) 116.045,00
динара
(12) 188.411,00
динара
Средства из
буџета АП
Војводине

4.2.2 Утврђивање
квалитета земљишта и
израда педолошке карте
2016-2020

4.2.4 Унапређивање рада
пољочуварске службе

214.300,00
динара
/

/
Није
започето

Буџет града
Панчева за 2016.
годину распоред салда
из 2015. године

Буџет града
Панчева за
2016. годину
18.000.705,84
динара

Није
започето

Очекивани резултат

- Обезбеђена средства и
потребан број
пољочувара, повећан
број решених предмета
за мин. 10%

Индикатори
остварених
резултата

- Обезбеђена
услуга
пољочуварске
службе током
целе године

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Активност је
репетитивна, треба је
поновити након истека
уговора са изабраним
добављачем услуге.

38.435.296,00
динара
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Програми /
Мере

4.3
Унапређива
ње
пољопривре
дне
инфраструкт
уре

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

4.3.1 Уређење атарских
путева
(1) Редовно одржавање
атарских путева преко
ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“
(2) Израда техничке
документације и
извођење радова на
реконструкцији атарског
пута Глогоњ-Црепајаа
заштитом постојећег
нафтовода преко ЈП
„Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“
4.3.2 Подизање
ветрозаштитних појасева
на територији града
према пројекту
- Подизање
ветрозаштитних појасева
на територији града
Панчева путем ЈКП
Зеленило Панчево

Статус
активности/
пројекта

Завршено
(1) 34.000.000,00
динара

(2) 6.000.000,00
динара

Буџет за 2016.
40.000.000,00
динара

(1)
34.000.000,00
динара

Носиоци

14.987.280,00
динара

Завршено

Индикатори
остварених
резултата

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

- Попис и израда
пројектно-техничке
документације за
атарске путеве
- Решени имовинско
правни односи
- Планирана средства
- Уређени атарски
путеви према
приоритетима

- Извршено

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој, ЈКП
Зеленило

- Повећан проценат
реализације пројекта и
број садница, за мин.
10%
- Заступљено
медоносно дрвеће

- Засађено
10.625 садница
у
ветрозаштитни
м појасевима

(2)
6.000.000,00
динара

Буџет за
2016.

Очекивани резултат

Напомене за 2017. и
даље планирање

одржавање
атарска пута
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Програми /
Мере

4.4
Програми,
едукације и
акције

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.

4.3.3 Изградња и
опремање отресишта

/

/

4.3.5 Одржавање
каналске мреже према
постојећем оперативном
плану
- Уређење каналске
мреже у функцији
одводњавања
пољопривредног
земљишта

Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду
36.666.600,00
динара

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

Покрајинског
секретаријата
за пољоприв.

Укупно
обезбеђено
66.666.600,00

Уплаћена
средсва АП
Војводине у
износу од:
5.372.419,20
на рачун ЈВП
„Воде
Војводине“
Нови Сад

/

/

/

/

Град Панчево
30.000.000,00
динара

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

У току

Није
започето
Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

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

- Израђена пројектна
документација
- Уређена и опремљена
отресишта (хидранти и
контејнери за хем.
отпад) према Плану
инфраструктурног
опремања

МЗ и ЈКП
насељених места

- Планирана средства
- Број ограђених
сметлиштва годишње
- Организована
минимум једна обука
- Едуковано мин. 30
заинтересованих
пољопривредних
произвођача

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

- Поднет извештај ГВ
о стању каналаске
мреже
- Спроведене
интервенције,
изграђени пропусти и
прелази према Плану
инфраструктурног
опремања

Индикатори
остварених
резултата

- Уређено
6.067м каналске
мреже

Напомене за 2017. и
даље планирање

Активност треба
наставити и у току
2017. године
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

4.4.2 Годишњи програми
едукације
пољопривредних
произвођача

/

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

/

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

/

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

/
Завршено

/
Није
започето

Носиоци

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

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

Очекивани резултат

- Организована по
једна едукација о
употреби пестицида,
контролисаној
производњи,
производњи зачинског
и лековитог биља,
примени агроеколошких мера,
узроцима нестанка
пчела и инсеката
- Обучено минимум
150 заинтересованих
пољопривредних
произвођача
- Организована једна
едукација
- Обучено 30
заинтересованих
пољопривредних
произвођача

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

- Одржане две
обуке о
домаћим
изворима
финансирања

- Активност је
репетитивна, треба је
поновити у 2017.
години

- Организоване 2
масовне кампањеакције“Недеља борбе
против амброзије“
- Укључене школе,
еколошке ОЦД,
удружења
пољопривредних
произвођача,
заинтересовани
грађани, Институт
„Тамиш“
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

4.4.5 Промоција
изградње компосишта у
пољопривредним
газдинствима

/

4.4.6 Информатор за
пољопривредна,
привредна, ловачка и
друга удружења

/

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

/
Није
започето

Носиоци

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

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017. и
даље планирање

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Одржано 10
промоција
компостирања

- Планирана средства
- Одштаман и
електронски доступан
информатор за 2016.
годину

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми /
Мере

5.1
Планирање и
анализа

Активности/ пројекти

5.1.1 Израда плана за
побољшање квалитета
ваздуха

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.

Статус
активности/
пројекта

/

/

У припреми

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине и
консултантска
кућа

Очекивани резултат

- Усвојен план

- Добијена
сагласност
надлежног
министарства

- Након датих
примедби надлежног
министарства, План је
у фази корекције
након чега ће бити
поново упућен
надлежном
министарству на
сагласност

33

Програми /
Мере

Активности/ пројекти

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

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.

Статус
активности/
пројекта

(1) Буџет
4.000.000

(1) Буџет
3.333.333,00

У току

(2) Буџет
2.000.000

(2) Буџет
1.523.100,00

(3) Буџет
3.000.000

(3) Буџет
1.087.000,00

(4) Буџет
2.229.020,50

(4) Буџет
1.663.181,00
(укупна
вредност
уговора
5.329.467,40
дин)

(5) Буџет
1.750.000
(6) Буџет
6.200.000

(5) Буџет
1.617.155,00
(укупна
вредност
уговора
5.216 .666,00
дин)
(6) Буџет
5.653.521,60

(1) Није
зпочето
(2)
Завршено
(3) У току
(4) У току
(5) У току
(6)
Завршено

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Очекивани резултат

(1) Урађена мерења
(2) Урађена мерења
(3) Урађена мерења
(4) Урађена мерења
(5) Урађена мерења
(6) Систем за
континуално мерење
квалитета ваздуха ради
без сметњи

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

(1) Мериће се
бука на 41
локацији
(2) Обављено 6
кампања
мерења на 9
купалишта
током сезоне
купања
(3) Обављена
једна кампања
мерења(12лок.
на 24
пијезометра) од
2 планиране
(4) Обављају се
дневна мерења
на два
локалитетеа
(5) Обављају се
дневна мерења
на једном
мер.мес.
(6) Добијени
резултати су
тачни и
поуздани

Потребно је наставити
са активностима током
2017.
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

5.1.3 Испитивање
присуства дуготрајних
органских загађујућих
материја у земљишту

Буџет
3.000.000,00

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет
2.349.500,00

5.1.4 Израда студије о
утицају
животне средине на
здравље
- Израда Здравственог
профила града Панчева
за 2015. годину
5.1.5 Вођење и
ажурирање локалног
регистра загађивања
животне средине
5.1.6 Доношење новог
правилника о квалитету
санитарних вода које се
упуштају у јавну
канализацију

/

/

5.1.7 Доношење нове
одлуке о одвођењу и
пречишћавању
отпадних и
атмосферских вода

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Статус
активности/
пројекта

У току

У припреми

Средства нису
потребна

/

У току

Средства нису
потребн

/

Није
започето

Средства нису
потребн

/

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Јапанска агенција
JICA и Хемијски
факултет у
Београду
Секретаријат за
заштиту животне
средине преко
Градског завода за
јавно здравље
Београд
Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Извршене анализе
земљишта
- Урађен пројекат

- Обавиће се
мерење на 29
локалитетета у
2 кампање

- Обезбеђивање
средстава
- Доступни резултати
студије

- Урађен
Здравствени
профил града
Панчева за
2015. годину

Секретаријат за
заштиту животне
срединe

- Ажуран локални
регистар

- Локални
регистар
садржи податке
за 40 загађивача

Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈКП Водовод и
канализација
ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Усвојен правилник

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Активност је
континуирана, треба је
наставити је у 2017.
години

- Усвојена одлука

35

Програми /
Мере

Активности/ пројекти

5.2
Унапређивањ
е
материјалних
и техничких
услова за
заштиту
ваздуха, воде
и земљишта

5.2.1 Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента
- Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента- средства за
суфинансирање
5.2.2 Смањење
аерозагађења пореклом
од јавног саобраћаја
(1) Уградња система
потрошње течног
нафтног гаса у
аутобусима ЈКП "АТП
Панчево"
(2) Набавка нових
аутобуса за АТП
5.2.3 Израда пројектне
документације за
ремедијацију загађених
локација
- Пројекти санације и
рекултивације сметлишта
у Омољици и Качареву

5.3 Повећање
зелених
површина

5.3.1 Успостављање
катастра јавних зелених
површина на територији
града

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.

Статус
активности/
пројекта

Буџет
3.000.000,00 дин

Буџет
12.500,00
дин

Завршено

(1)
Буџет
/

(1)
Буџет
/

У току

(2)
АТП
1.700.000 ЕУРА

(2)
АТП
1.700.000
ЕУРА

Буџет
1.008.000,00

Буџет
0,00

ЈКП“Зеленило“
Панчево
/

ЈКП“Зеленил
о“ Панчево
/

(1) Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Градска управа
преко овлашћених
организација

- Повећање броја
корисника
прикључених на гас

- 1 корисник је
добило
подстицај за
прикључак на
гас

Градска управа у
сарадњи са ЈКП
"АТП" и стручним
организацијама

- Смањено
аерозагађење пореклом
из јавног саобраћаја

- Набављено 12
нових аутобуса
за АТП, чиме су
из употребе
избачени
аутобуси који
су правили
највеће
аерозагађење

Градска управа
преко стручних
организација

- Урађени пројекти

- Добијена
сагласност
надлежног
министарства

ЈКП Зеленило

- Ажуран катастар
зелених површина

- Редовно
ажурирање
катастра
зелених
површина

(2)
Завршено
У току

У току

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Треба предвидети
активност и у 2017.
години

- Активност се
наставља и у 2017.
години (сагласност
надлежног
министарства још није
пристигла; израђивач
пројекта мора да
поступи по упућеним
примедбама)
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног
земљишта у јавној
својини

5.3.3 Реализација
пројеката пошумљавања
- Подизање зеленог
заштитног појаса у
Војловици
5.3.4 Ревитализација
заштитног зеленог
појаса у Тополи

5.3.5 Повећање зелених
површина у оквиру
грађевинске зоне у
граду и селима

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.

Статус
активности/
пројекта

Буџет за 2016.
3.587.138

Буџет за
2016.
0,00

Није
започето

Буџет за 2016.
2.587.138,00 дин.
(заштитни
појасеви у
Војловици и
Тополи)
Буџет за 2016.
2.587.138,00 дин.
(заштитни
појасеви у
Војловици и
Тополи)

Буџет за
2016.
1.234.284,60
(заштитни
појас
Војловица)
Буџет за
2016.
1.364.795,52
динара
(заштитни
појас
Топола)
/

/

Завршено

Завршено

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

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

- Урађен пројекат
ревитализације
заштитног појаса
''Војловица''
- Број нових садница на
годишњем нивоу

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило

- Израђен и реализован
пројекат
- Проценат реализације
пројекта

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

- Повећање зелених
површина у плановима
- Годишње повећање
процента зелених
површина

- Годишње повећање
процента шумовитости

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Засађено 300
нових садница
јавора у
заштитном
појасу у
Војловици
- Засађено 240
нових садница
јавора у
заштитном
појасу у Тополи

- Планира се даље
проширење појаса у
Војловици на суседну
површину
- Планира се даље
проширење појаса у
Тополи на суседну
површину
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Програм озелењавања

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.

1.500.000 дин.

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

ЈКП Зеленило

- Годишње повећање
процента зелених
површина

ЈКП Зеленило

- Покренута је
иницијатива за израду
ППП посебне немене

Градско веће,
Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Донета одлука о
заштити

Није
започето

Индикатори
остварених
резултата

0,00 динара
5.4
Унапређивањ
е стања
заштићених
природних
добара на
територији
града
Панчева

5.4.1 Санација и
ревитализација Парка
природе Поњавица,
према пројекту (I фаза)
- Програм уређења
Парка природе
„Поњавица“

Буџет за 2016.
Парк природе
"Поњавица“
5.000.000

Буџет за
2016.
5.169.660,50
динара

5.4.2 Доношење Одлуке
о заштити храстове
шуме код Долова

Буџет за 2016.
200.000,00 дин.

Буџет за
2016.
200.000,00
дин.

Доношење одлуке о
зашти споменика
природе Стабло
црвенолисне букве у
Омољици
Активности према
Одлуци о заштити
споменика природе
„Два стабла белог
Јасена код Долова“

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.

ЈКП Зеленило
(управљач)

- Донета одлука

Завршено

- Испуњeн
Програм за
2016.годину

48.924.,00
динара
Буџет за
2016.

Завршено

ЈКП Долови из
Долова

- Реализоване
активности

- Испуњeн
Програм за
2016.годину

Завршено

Завршено

250.000,00
Буџет за 2016.
350.000,00

- Постављене
инфо табле
- Уређено
игралиште за
децу
- Одржане
радионице за
децу
- Постављена
рампа

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Планирана садња
дрвенастих садница
лишћара, четинара и
жбуња на јавним
зеленим површинама у
граду.
- По програму за
2017.годину.
Планирана средства су
12.000.000,00 динара

Израда Катастарско
топографског плана.
Планирана средства су
700.000,00 динара. За
уређење зелене
површине-План
детаљне регулације
планирано је
1.500.000,00 динара.

280.000,00
динара
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Програми /
Мере

5.5 Заштита
од буке

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Активности према
Одлуци о заштити
споменика природе
„Кестен Ћурчина у
Панчеву“

Буџет за 2016.

Активности према
Одлуци о зашти
споменика природе
„Ивановачка ада“

Буџет за 2016.

5.5.1 Доношење нове
одлуке о заштити од
буке

5.5.2 Израда стратешке
карте буке за град
Панчево
5.5.3 Израда акционог
плана заштите од буке

250.000,00

250.000,00

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.
171.000,00
динара

Буџет за
2016.
250.000,00
динара

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Нису планирана
средства

/

Завршено

/

/

Није
започето

/

/

Није
започето

Индикатори
остварених
резултата

ЈКП Зеленило

- Реализоване
активности

- Испуњeн
Програм за
2016.годину

ЈКП
Војводинашуме ШГ Банат

- Реализоване
активности

- Испуњeн
Програм за
2016.годину

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈП
Дирекција,
Комунална
полиција,
Секретаријат за
инспекцијске
послове
Министарство
- није више у
надлежности ЈЛС
Градско веће,
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈП
Дирекција

- Успостављено
актустично зонирање
- Израђена карта
акустичког зонирања
Панчева

- Донета одлука

Завршено

Завршено

Очекивани резултат

Напомене за 2017 и
даље планирање

Стратешка карта буке
- Формиран стручни
тим
- Усвојен акциони план

- Основ за израду
Акционог плана је
стратешка карта буке
за град Панчево
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми /
Мере

Активности/ пројекти

6.1
Затварање
старе градске
депоније

6.2.1 Решавање
имовинско-правних
односа као предуслова
за израду пројектнотехничке документације
за санацију Старе
градске депоније

6.2.2 Израда пројектнотехничке документације
за затварање, санацију и
рекултивацију Старе
градске депоније
6.2 Санација
и затварање
неусловних
депонија у
насељеним
местима

Пројекти санације и
рекултивације
сметлишта
(1) Пројекти санације и
рекултивације
сметлишта
(2) Пројекти санације и
рекултивације
сметлишта –Качарево,
Омољица и Глогоњ
(3) Суфинансирање
трошкова пројекта
санације и
рекултивације
сметлишта у Б.
Брестовцу

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Није било
предвиђених
средстава

/

Буџет за 2016.
(1) 4.000.000 и
(2) 2.808.000 и
1.008.000 и
1.800.000

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

Није
започето

/

Буџет за
2016.
(1) 0,00

Носиоци

Очекивани резултат

Надлежни органи
ЈЛС, Секретаријат
за заштиту
животне средине,
ЈКП Хигијена

- Постигнут Споразум
о давању сагласности
свих власника и
сувласника на
простору обухвата
Старе депоније или
утврђивање јавног
интереса у складу са
Законом о
експропијацији
- Обезбеђена
пројектно- техничка
документација за
санацију Старе
депоније у Панчеву са
Техничком контролом
- Израђена пројектна
документација за
Качарево и Банатски
Брестовац

Није
започето

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

За Б.
Брестовац и
Глогоњ није
започето

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
насељених места

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Добијена
сагласност на
израђене
пројекте

(2) 0,00
(3) 0,00

(3) Средства АП
Бојводине расп.
800.000

Статус
активности/
пројекта

За Качарево
и Омољицу
пројекти су
у
надлежном
министарств
у
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

6.3 Пуштање
у рад
регионалне
депоније /
развој и рад
регионалне
депоније

6.3.1 Завршетак радова
на изградњи регионалне
депоније (прва фаза)

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

2.000.000дин

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.
0,00

Буџет за 2016.
9,000,000 дин

0,00

Буџет за 2016.

Статус
активности/
пројекта

У току
У току

ЈКП „Хигијена“
11.054 000 дин

Није
започето

Недостајућа
средства за
планиране
радове –
32.750.000дин

Није
започето

6.3.2 Проширење
комплекса регионалне
депоније

Није било
планираних
средстава

6.3.3 Реконструкција
приступног пута за
регионалну депонију
према пројекту

Буџет за 2016.

/
Није
започето

Буџет за
2016.

65.000.000,00
0,00

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

ЈКП Хигијена,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне послове

- Комплетирана
пројектно-техничка.
документација за I-a
фазу и интеграцију са
I-b фазом
- Депонија је у
функцији
- Обезбеђана
недостајућа средства
из екстерних извора
финансирања
(фондови)

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

- Решена имовинскоправна питања
- Планирана средства
и спроведена
експропријација
- Годишњи извештај
ГВ о реализацији
пројекта

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- У току
набавка
консултантске
услуге за
припрему
Захтева и
прилога за
ИППЦ за Нову
депонију
- 1.121.720,00
дин је
расписана
набавка за
бетонске талпе
за Нову
депонију, није
било плаћања у
2016.
Потребно je
обезбедити средства и
решити имовинскоправне односе

- 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

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

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

Донација

6.4.2 Одређивање нове
локације за
складиштење и
рециклажу грађевинског
отпада

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Донација

2.170.000 дин

0,00

Није било
планираних
средстава

/

Није било
планираних
средстава

/

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

Није
започето

Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило

- Повећан обим
заштитног појаса

Потребно je
обезбедити средства

ЈП Дирекција, ЈКП
Хигијена, МЗ
насељених места

- Плановима
дефинисане локације у
свим насељеним
местима
- Израђена пројектна
документација

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

- Планом дефинисана
локација
- Урађен пројекат
изградње и опремања

Обезбеђена средства У
износу од 3.000.000
дин за израду
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
Потребно je
обезбедити средства и
решити имовинско
правне односе
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

6.4.3.Одређивање
локације за одлагање
принудно уклоњених
отпадних возила

Није било
планираних
средстава

6.4.5 Опремање Центра
за сакупљање и
разврставање
рециклабилних
материјала примарно
издвојених из
комуналног отпада у
Власинској улици
- Израда Идејног
решења за Комплекс
комуналне зоне
- Израда пројектнотехничке документације
и изградња две
надстрешнице

Буџет за 2016.
1.796.000 дин
Буџет за 2016.
200.000 дин

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

Буџет за
2016.
1.796.000
дин

Завршено
У току

0,00 динара
Буџет за 2016.
960.000 дин

У току
0,00 динара

ЈКП „Хигијена“
14.490.00 0дин

ЈКП
„Хигијена“
0,00 динара

Није
започето

Кредит - ЈКП
„Хигијена“
40.000.000 дин

Кредит - ЈКП
„Хигијена“
0,00 динара

Није
започето

Донација
78.600.000 дин

Донација
0,00 динара

Није
започето

Носиоци

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

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

- Планом дефинисана
локација
- Локација у функцији

- Израђена пројектнотехничка
документација
- Изведени радови и
набављена опрема
према документацији
- Број набављених
посуда

Напомене за 2017 и
даље планирање

Потребно je
обезбедити средства и
решити имовинско
правне односе

- Набављена
опрема
- Потписан
уговор
- Потписан
уговор

Потребно је
обезбедити средства
за набавку преостале
недостајуће опреме.
Потребна средства за
опрему –планирана и у
2017.
Потребна средства по
систему „кључ у
руке“-фаза 1 Изградња
платоа са
инфраструктуром за
комплекс Центра за
сакупљање и
разврставање
рециклабилних
материјала у
Власинској
и 2 фаза -опрема
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

6.4.6 Доношење нове
одлуке о одржавању
чистоће

6.4.7 Повећање броја
места за постављање
посебних контејнера за
сакупљање
рециклабилних
материјала у насељеним
местима
- Уређење стајалишта за
контејнере и „зелена
острва“

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Нису потребна
средства

ЈКП Хигијена
1.500.000дин

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Завршено

ЈКПХигијена
912.103,00

Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

- Одлука усклађена са
Регионалним и
Локалним планом
управљања отпадом
- Припремљена
методологија за
измену и допуну
Одлуке

- Донета нова
одлука

ЈКП Хигијена
ЈКП насељених
места

- Број нових уређених
и опремљених
локација у насељеним
местима
- Број нових
контејнера

- 7 уређених
места за
одлагање
кабастог
отпада- „зелена
острва“

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Планирано 1.760.000
дин из Буџета за нова
„зелена острва“

44

Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

6.4.8 Едукација и
промоција рециклаже,
посебно намењена деци
и омладиниж
- Едукацију
предшколске и школске
деце и одраслих

Буџет за 2016.

Израда пројектнотехничке документације
за постројење за
селекцију комуналног
отпада на регионалном
нивоу

Нису предвиђена
средства

800.000 дин

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.

Статус
активности/
пројекта

Завршено

800.000 дин

/
Није
започето

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

- Израђен и
дистрибуиран часопис
Екопедија
- Реализација пројекта
ЈКП Хигијене „Сакупи
и уштеди-видећеш да
вреди“ у свим
основним и средњим
школама на територији
Панчева

- Објављено 2
броја часописа
„Екопедија“,
тиража 1.800
примерака и
подељен
ученицима
основних
школа у граду
Панчеву и
насељеним
местима
- Организована
једнодневна
едукативна
екскурзија за 60
ученика
основних и
средњих школа
поводом
Светског дана
заштите
животне
средине
- Израђено је
150
информативних
плаката за све
школе

ЈКП Хигијена

- Израђена
документација

Напомене за 2017 и
даље планирање

Планиран је наставак
пројекта у 2016/17.
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Израда пројектнотехничке документације
за постројење за
третман биоразградивог
отпада на регионалном
нивоу
Израда пројектнотехничке документације
за одлагалиште са
мобилним постројењем
за третман грађевинског
отпада
Пројектно техничка
документација измене
пројекта I A фазе и
интеграције са I Б фазом
уз пратеће неопходне
садржаје који чине
функционалну целину
Пројектно техничка
документација за
постављање мобилне
опреме и њена уградња
на локацији старе
градске депоније
Набавка посуда за
комунални отпад за
домаћинства за
насељена места на
територији града
Панчева

Нису предвиђена
средства

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

/

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.
0,00

/

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.
4.839.000

- Израђена
документација

ЈКП Хигијена

- Израђена
документација

ЈКП Хигијена

- Израђена
документација

ЈКП Хигијена

- Израђена
документација

ЈКП Хигијена

- Набављене посуде

Није
започето

Није
започето

Завршено

Очекивани резултат

ЈКП Хигијена

Није
започето

Нису предвиђена
средства

5.000.000

Носиоци

Није
започето

Нису предвиђена
средства

5.500.000

Статус
активности/
пројекта

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

Потребно обезбедити
15.000.000 динара

- Набављено 3
„звонаста“
контејнера за
амбалажни
отпад, као и
метални/пласти
чни контејнери
за мешовити
отпад

ЈКП „Хигијена“
планирала за
одржавање/занављање
посуда 3.740.000 дин
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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

Реализација пројекта
„Banat sun 4 all“
- Производња топле
потрошне воде, путем
сунчаних колектора на
топлани Котеж

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

509.984 € - EУ

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Укупна
реализована
вредност
пројекта:
582.770 €

164.776 € - Град
Панчево

440.457 € EУ

Укупна вредност
пројекта:
674.760 €

Статус
активности/
пројекта

Завршено

Носиоци

Град Панчево,
ЈКП ''Грејање''

1042.312 € Град
Панчево
Акције „Отворена врата“
- са корисницима рађена
едукација о ефикасном
коришћењу енергије у
систему даљинског
грејања

Нису потребна
средства

/

7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера
добре праксе ОИЕ
- Студија о
могућностима
коришћења изворишта
геотермалне воде у
Омољици

Нису предвиђена
средства

/

- Већа употреба
обновљивих извора
енергије
- Остварена уштеда
ЈКП „Грејања“
приликом производње
топле воде
- Подизање свести
грађана о значају
употребе ОИЕ

ЈКП „Грејање“

- Број подржаних
презентација
- Борј корисника који
се упознао са
могућностима
ефикаснијег
коришћења енергије у
систему даљинског
грејања

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП, ЈП

- Урађена студија

Није
започето

Није
започето

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Постављено
260 соларних
панела
површине
906m2 у оквиру
Градске
топлане на
Котежу II са
системом за
праћење
- Уштеда
енергената за
загревање топле
воде је око 49%
Наставак акције се
планира по завршетку
грејне сезоне 2016/17.

- У оквиру
„Banat sun 4 all“
одржано 10
догађаја у
оквиру којих је
промовисана
употреба ОИЕ
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

7.1.4 Доношење
програма и плана
енергетске ефикасности
- Израда програма и
плана енергетске
ефикасности
7.1.5 Увођење
институције енергетског
менаџера
7.1.6 Обезбеђивање
услова за прелазак на
систем обрачуна
даљинског грејања по
потрошњи

7.2
Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката
јавне намене

7.2 1 Израда пројектне
документације за
енергетску санацију
јавних објеката
- Израда програма
енергетских уштеда и
енергетских пасоша за
јавне објекте за град
Панчево - Подршка
пројектима енергетске
ефикасности у граду
Панчеву преко
овлашћених
организација (ЈКП и
Школе) -средства за
суфинансирање

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

2.200.000

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.
0,00

/

/

Буџет за 2016.

Статус
активности/
пројекта

/
У току

Буџет за 2016.
1.150.000
(650.000 JKП и
500.000 школе)

JKП
„Зеленило“
1.150.000

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Градска управа

- Урађен план

Секретаријат за
заштиту животне
средине, Градско
веће
Град, ЈКП
Грејање,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Градска управа и
установе чији је
оснивач град
Панчево

- Успостављан систем
енергетског
менаџмента у граду
Панчеву
- Донета одлука
Скупштине
- Планирана средства
за реализацију

- Именован
енергетски
менаџер

У току

- Урађена
документација

- Прибављена
дозвола за
санацију
објеката

Напомене за 2017 и
даље планирање

Обезбеђена средства
за 2017. годину 2.200.000 динара

Није
започето

Завршено
/

Носиоци

Планирано и за
2017.годину:
650.000 JKП и
500.000 школе

Машинска
школа 120.000,00
ОШ „Свети
Сава“ 230.000,00
ОШ „Моше
Пијаде“
Иваново –
150.000,00
Укупно
500.000
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

7.2.3 Промоција
принципа зелене градње

Нису планирана
средства

7.2.4 Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете

Нису предвиђена
потребна
средства

/

ЈКП „Грејање“
50.000.000,00

ЈКП Грејање
40.260.000,0
0 дин.

„Ревитализација котлова
на топланама Котеж и
Содара“ - Котеж (1 ком.)
и Содара (2 ком.)

ЈКП „Грејање“
40.500.000,00
дин.

/

„ Прикључење вртића
Петар Пан на систем
ДГ“

Потребна
средства
38.046,67 €

/

„Замена горионика на
топланама Котеж и
Содара“ - замену
постојећих горионика на
обе топлане (2 + 2 ком.)

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Није
започето

Није
започето

Носиоци

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП ГСА
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
ЈКП „Грејање“

Завршено

ЈКП „Грејање“
Није
започето

Није
започето

ЈКП „Грејање“

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Одржана једна јавна
промоција

- Припремљен
технички пројекат
којим се обезбеђују
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете
- Побољшање
енергетске
ефикасности и
поузданости уређаја
- Смањење потрошње
гаса и финансијске
уштеде
- Побољшање
енергетске
ефикасности и
поузданости уређаја
- Смањење потрошње
гаса и финансијске
уштеде
- Финансијске уштеде,
преласком на друго
гориво
- Коришћење еколошки
повољнијег енергента

Нису предвиђена
средства у 2017.год

- Замењена 4
горионика у две
топлане

Планирана средства у
2017. у износу од
37.000.000,00 дин.

Нису предвиђена
сопствена средства у
2017.год.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова
Програми /
Мере

8.1 Подизање
ефикасности
процеса
планирања
кроз
интерсектор
ску сарадњу

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

8.1.1 Унапређивање и
контрола квалитета
израде планске
документације

/

8.1.2 Израда ПГР за
насељена места

/

8.1.17 ПДР Зона
археолошког парка

/

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

Није
започетo

/
Завршено

/
У
припреми

Носиоци

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, Комисија
за планове, ЈП
„Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“
ЈП „Дирекција“,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење
Панчева“, МЗ
Старчево

Очекивани резултат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Није било
активности

- Усвoјени: ПГР
Банатски Брестовац,
ПГР Глогоњ, ПГР
Иваново, Измена ПГР
Качарево

- Усовојено 3
нова ПГР-а за
насељена места
- Усвојена 1
Измена ПГР-а
за насељена
места

- МЗ Старчево
прибавила катастарскотопографску подлогу
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти

8.1.19 Обезбеђивање
планског основа за
изградњу канализационе
инфраструктуре и
пречишћавање отпадних
вода

8.3
Коришћење
савремених
знања и
алата у
изради
планских
докумената

8.3.1 Унапређење ГИС-а

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
/

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта

У току

Нема
планираних
средстава

/
У току

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП „Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева“

- Усвојена планска
документација

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
„Дирекција за
изградњу и
уређење
Панчева“, Радна
група за ГИС

- Примена ГИС
компатибилних алата
током израде планова
- Редован унос
података у систем

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Донета је
одлука о изради
Плана детаљне
регулације за
блок 87
(Комунална
зона) у
Банатском
Новом Селу
(фаза израде
елабората за
рани јавни
увид) са
стратешком
проценом
утицаја Плана
на животну
средину
- Припремљен
је материјал за
„рани јавни
увид“

- Потребно је
наставити активности
у 2017. години.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Програми /
Мере

9.1
Унапређење
становања и
запошљавањ
а друштвено
осетљивих
група

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

9.1.1 Изградња
социјалних станова у
насељу Хиподром

Нема
планираних
средстава

9.1.2 Легализација
ромских насеља

Нема
планираних
средстава

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности
/ пројекта

У
припреми

/
Није
започето

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
Дирекција,
Центар за
социјални рад

Очекивани резултат

- Урађен главни
пројекат

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Прибављена
грађевинска
дозвола

- Дати називи улицама
и кућни бројеви у
ромским насељима на
локацијама које су
плановима дефинисане
као зоне социјалног
становања
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Програми /
Мере

9.2
Идентифика
ција
социјално
угрожених
породица и
појединаца
9.3
Унапређива
ње
остваривања
и заштите
људских
права

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

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

Нема
планираних
средстава

9.1.4 Увођење пилот
програма социјалног
предузетништва

Нема
планираних
средстава

/

9.2.1 Израда базе
података о социјалној
структури становништва

Нема
планираних
средстава

/

Буџет за 2016.
328.833,99

Буџет за 2016.
167.904,00

9.3.1 Едукације против
трговине људима и
кршења људских права
(конкурс за пројекте из
области социјалне
политике)

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2016.
/

Статус
активности
/ пројекта

Није
започето

Није
започето

Није
започето

Завршено

Носиоци

Очекивани резултат

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

- Донета Одлука
Скупштине
- Формиран стручни
тим
- Припремљена
методологија и урађена
социо-економска
анализа становништва
насеља

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

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Одржана је
манифестација
30. јула 2016
поводом
Светског дана
борбе против
трговине људи
- Одржан
тренинг за
едукаторе

Наставља се и у 2017.
години,планира се 2.
дечји сајам превенције
трговине људима.

- Расписан конкурс
- Потписано мин. 10
уговора

- Донета одлука ГВ
- Формиран тим
- Примењена
јединствена
методологија и други
услови за израду базе
података
- Активност уврштена
у програм конкурса
- Идентификована
циљна група
- Организована мин.
једна едукација
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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

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Буџет за
2016.
2.041.666,00

10.1.1 Модернизација
опреме и процеса рада
јавних служби

Буџет за 2016.
2.041.666,00

10.1.3. Стандардизација
годишњих планова и
извештаја о раду
10.1.4 Успостављање
индикатора, праћење
управљања и мерења
учинка запослених и
постављених лица

/

/

/

/

10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног усавршавања
запослених

/

10.1.6. Формирање
јединствене службе за
дезинфекцију,
дератизацију и
дезинсекцију

/

Статус
активности/
пројекта
Завршено

Није
започето
У току
(на основу
Закона о
запосленима
у ЈЛС)

/

/

У току
(на основу
Закона о
запосленима
у ЈЛС)
Није
започето

Носиоци
Градска управа,
ЈП, ЈКП

Скупштина града,
Градска управа,
ЈП, ЈКП
Градска управа,
ЈП, ЈКП

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Градска управа,
ЈП, ЈКП

Очекивани резултат
- Стандардизовање
процедура и процеса
рада
- Електронски систем
за праћење предмета
- Набавка савремене
опреме за рад
- Уведена јединствена
форма планова рада и
извештаја о раду
- Припремљена и
усвојена методологија,
дефинисани
индикатори и
критеријуми
- Методологија се
примењује
- Донет програм
- Број обука
- Број запослених који
су прошли обуку

Индикатори
остварених
резултата
- Набављено 26
рачунара,4
штампача и 2
скенера за
потребе рада
ГУ

Напомене за 2017 и
даље планирање
Активност је
континуирана и
реализоваће се и у
2017. години

Ове активности се
планирају за 2017.
годину

Ове активности се
планирају за 2017.
годину

-Донета одлука
Скупштине града
- Припремљена
организација и
систематизација
послова
- Планирана средства
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти
10.1.7. Редовно
информисање грађана о
раду јавних служби

10.1.8 Повећање
територијалне и физичке
доступности услуга и
програма

10.1.9 Увођење
оутсоурцинг принципа
за специфичне
експертске и консалтинг
услуге

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
/

Буџет за 2016.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

5.824.064,00
динара

Буџет за
2016.
5.824.064,00
динара

УНИЦЕФ
710.600,00

УНИЦЕФ
710.600,00

Буџет за 2016.

Буџет за
2016.
165.000,00

200.000,00
динара

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

Завршено

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

Завршено

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Покривеност
територије града
услугама и програмима
(примарна здравствена
заштита, предшколско
образовање,
збрињавање паса
луталица, збрињавање
анималног отпада)

У току

Градска управа,
ЈП,ЈКП

- Прибављенa услугa
израде пројеката

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Информатор
се редовно
ажурира
- Информације
се редовно
објављују на
званичном сајту
града Панчева
- Информације
се редовно
достављају
локалним
медијима
- Изграђен
лифт/платформ
а у Дому
здравља
Панчево
- Набављена
гинњколошка
сотлица за жене
са
инвалидитетом
- Набављена
два гусеничара
за Гимназију и
електротехничк
у (за лица у
инвалидским
колицима)
- Израђен 1
пројекат за
потребе
аплицирања за
ЕУ фондове
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Програми /
Мере
10.2
Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

10.2.3 Доношење
акционог плана за
одрживи развој
Потамишја

/

10.2.4 Доношење
акционог плана за
побољшање
приступачности јавних
објеката и површина
особама са отежаним
кретањем 2016-2020

/

10.2.5 Доношење
годишњих планова
сарадње са
братимљеним градовима

/

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

Статус
активности/
пројекта
У току

/
Није
започето

/
Није
започето

Носиоци
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
привреду и
економски раувој
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања,
ЈП, ЈКП, Агенција
за саобраћај и
установе
Кабинет
градоначелника,
стручне службе
ГУ

Очекивани резултат
- Донета одлука
Скупштине града

Индикатори
остварених
резултата

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Израђен нацрт
Акционог
плана

- Донета одлука ГВ
- Формиран тим
- Сачињена анализа
реализације Стратегије
приступачности
- Припремљен АП
2016-2020 и спроведена
процедура усвајања

- Формирана радна
група
- Донет план
- Организовано
најмање 2 пројекта
сарадње
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Програми /
Мере

Активности/ пројекти
10.2.6 Реализација
интерсекторских
развојних пројеката

10.3
Унапређива

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.
Према буџету
пројеката

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
Према
буџету
пројеката

10.2.7 Успостављање
инструмената за
праћење, анализу и
ажурирање усвојених
стратешких и акционих
планова и пројеката

Нису потребна
средства

/

10.3.1 Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа међусобно и са
законима

/

/

Статус
активности/
пројекта

Носиоци

Очекивани резултат

Завршено

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Број поднетих
апликација
- Број одобрених
пројеката
- Прибављено мин. 50
милиона динара
средстава из домаћих,
ЕУ и других страних
фондова

У току

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Дефинисан
мониторинг и
извештавање
- Инструменти за
праћење и анализу
укључени у обрасце
извештаја о раду

У току

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Број донетих одлука
годишње

Индикатори
остварених
резултата
- Град Панчево,
ЈКП/ЈП и
установе су
током 2016.
године послале
187 предлога
пројеката од
чега је 68
прибављено за
финансирање
- Од тражених
734.857.664,74
динара
одобрено је
180.976.090,82,
а од тражених
3.537.525,41
EUR одобрено
је 673.859,81
EUR.
- Упостављени
инструменти
праћења за
Стратегију
развоја града
Панчева и за
План
капиталних
инвестиција

Напомене за 2017 и
даље планирање
Активност је
континуирана и биће
поновљена и у 2017.
години.
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Програми /
Мере
ње локалних
и других
прописа

10.4
Управљање
имовином
града

10.3.2 Делегирање
локалних иницијатива
преко покрајинских
одборника и
републичких посланика

/

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2016.
/

10.4.1 Израда плана
експропријације
земљишта

/

/

10.4.3 Развијање
централизованог
управљања имовином
Града

/

Активности/ пројекти

Планирана
средства/ извори
финансирања у
2016.

Статус
активности/
пројекта

Носиоци
Органи града

Није
започето

Агенција за
имовину,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
„Дирекција“, ЈП
ГСА

/

Очекивани резултат

Агенција за
имовину, ЈП
„Дирекција за
изградњу и
уређење
Панчева“, ЈП ГСА

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Број поднетих
иницијатива
покрајинских
одборника и
републичких посланика
годишње
- Донета Одлука ГВ
- Формиран тим
- Одређени приоритети
- Усвојен план
- Планирана средства
годишње
- Извршене
експропријације
Обуке запослених,
именован члан ГВ за
управљање имовином

У току

Индикатори
остварених
резултата

- У софтвер за
имовину града
Панчева унето
7.261 јединица
у својини града
Панчева
- Након
пројекта
„Управљање
имовином
1,2,3“
прибављено и
Републичкој
дирекцији за
имовину
достављено још
664 НЕП
образаца
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда
Програми /
Мере

Активности/
пројекти

11.1
Ревитализ
ација
Старог
градског
језгра и
уређење
приобаља

11.1.1 Завршетак
изградње Старог
градског језгра према
постојећој пројектној
документацији – III
фаза што укључује
1.Улицу Николе
Ђурковића
2.Двориште око
железничке
амбуланте
3.Хидрограђевинске
радове у улици Кеј
Радоја Дакића
11.1.3
Реконструкција
Народног музеја
(фазно)

11.1.4
Реконструкција
Вајфертове пиваре
(фазно)
(1) Израда Студије
изводљивости
(2) Санација дела
магацина јечма - I
фаза

Планирана средства/
извори финансирања
у 2016.
Управа за капитална
улагања
1.
20.000.000 дин.

Реализована
средства/ извори
финансирања у 2016.
Управа за капитална
улагања
Управа за капитална
улагања

2.
Недостајућа
средства за
двориште око
железничке
амбуланте
20.650.000,00
остали извори

1.
11.474.957,98

Буџет

Буџет

5.400.000,00

2.180.400,00

(1) Буџет града
Панчева
500.000 динара
Буџет АПВ
500.000 динара
(2) Буџет града
Панчева
295.374 динара
Буџет АПВ
2.000.000 динара

2.
0,00 динара

(1) Буџет АПВ
500.000 динара
(2) Буџет града
Панчева
295.374 динара
Буџет АПВ
2.000.000 динара

Статус
активности/
пројекта
У току

Носиоци

Очекивани резултат

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

- Завршени радови
на реконструкцији
улице Николе
Ђурковића
- Уређено двориште
око железничке
амбуланте
- Изведени
хидрограђевинске
радове у улици Кеј
Радоја Дакића

ЈП „Дирекција
за изградњу и
уређење
Панчева“,
Народни музеј

- Израђена техничка
документација
- Град и Народни
музеј аплицирали на
минимум једном
конкурсу за
средства за
реконструкцију
- Извршена
финансијска и
економска анализа
прибављених
идејних решења
- Изведени радови/
санација дела
магацина јечма - I
фаза

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

Индикатори
остварених
резултата
- Извршена
реконструкц
ија 70 м
улице
Николе
Ђурковића

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Израда
техничке
документаци
је у току

- Израђена
Студија
изводљивост
и на српском
и енглеском
језику
- Завршени
радови на
делу
магацина
јечма од угла
завршно са
средишњим
делом
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Програми /
Мере

Активности/
пројекти
11.1.5
Реконструкција
Црвеног магацина
према студији
изводљивости
(фазно)
- Израда техничке
документације
Инвестиционо
одржавање дела
пешачке зоне око
зграде Градске
управе са пратећом
документацијом
11.1.9 Обнова
Светионика на ушћу
Тамиша у Дунав и
зградња пешачкобициклистичке стазе
до Светионика

11.2
Унапређив
ање
туристичк
е понуде

11.2.1 Акциони план
развоја туризма
2016-2020

Планирана средства/
извори финансирања
у 2016.
Буџет града Панчева

Реализована
средства/ извори
финансирања у 2016.
Буџет града Панчева

8.681.580,00

2.000,00

Буџет града Панчева
за 2016. годину

Буџет града Панчева
за 2016. годину

25.000.000,00

14.000.000,00

Министарство
културе и
информисања

Министарство
културе и
информисања

5.600.000,00

5.600.000,00

/

Статус
активности/
пројекта

Завршен

/
Није започето

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП „Дирекција
за изградњу и
уређење
Панчева“

- Завршена техничка
документација и
техничка контрола
пројекта

ЈП „Дирекција
за изградњу и
уређење
Панчева“
Завод за
заштиту
споменика
културе,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ТОП
Секретаријат за
привреду и
економски
развој, ТОП,
ЈКП, ЈП
Дирекција,
Завод за
заштиту
споменика
културе,
установе
културе, МЗ у
насељеним
местима

Инвестиционо
одржавање дела
пешачке зоне око
зграде Градске
управе са пратећом
документацијом
- Завод за заштиту
споменика културе
аплицирао на
минимум једном
конкурсу за
средства за
обалоутврду једног
светионика

Индикатори
остварених
резултата
- Израда
техничке
документаци
је у току

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Завршен
плато 3.000
м2

- Завршрни
радови на
санацији
обалоутврде
светионика

- Донета одлука ГВ
- Формиран тим
- Припремљен АП,
спроведена
процедура усвајања
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Програми /
Мере

Активности/
пројекти
11.2.2 Постављање
стандардне
туристичке
сигнализације

Планирана средства/
извори финансирања
у 2016.
Буџет за 2016.
1.489.541,00 динара
Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Републике Србије –
3.000.000,00 динара

11.2.3 Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација
-Дани Вајферта

11.2.4 Изградња
музеја Неолитске
културе у Старчеву

Реализована
средства/ извори
финансирања у 2016.
Буџет за 2016.
1.409.524,80

Статус
активности/
пројекта

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Републике Србије –
3.000.000,00

Буџетза 2016.
2.000.000,00

Буџетза 2016.
1.999.999,42

ТОП - сопствени
приходи
1.000.000,00

ТОП - сопствени
приходи
823.756,31

Нису планирана
средства

/
Није започето

Носиоци

Очекивани резултат

ТОП,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција
ТОП,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој,
Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој

- Постављене
туристичке инфо
табле у граду
- Повећана
видљивост и
доступност
туристичких
локација

Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања, МЗ
Старчево

-Покренут поступак
израде плана
детаљне регулације
Археолошкотуристичког парка
Неолитско Старчево

- Повећан број
посетилаца и
ноћења

Индикатори
остварених
резултата
Постављено
227
туристичких
табли
територији
Панчева

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Добијена
награда за
најбољу нову
манифестаци
ју за Дане
Вајферта
- Дане
Вајфера
посетило око
10.000
посетилаца
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Програми /
Мере

Активности/
пројекти
11.2.6 Изградња
пешачкобициклистичких
стаза:
- Пројектно-техничка
документација за
изградњу
бициклистичке стазе
Панчево – Старчево
- Пројектнотехничка
документација за
изградњу
бициклистичке стазе
Старчево-Омољица
- Изградња пешачке
стазе од Охридске
чесме до Спортског
центра са израдом
техничке
документације
- Постављање
заштитне пешачке
ограде на разделном
острву у улици
Првомајска у
Панчеву са израдом
техничке
документације
- Периодично
одржавање
Скадарске улице пешачка стаза
Партиципативно
буџетирање набавка туристичког
пловила и неопходне
опреме

Планирана средства/
извори финансирања
у 2016.

Буџет града Панчева
за 2016. годину

Реализована
средства/ извори
финансирања у 2016.

Статус
активности/
пројекта

Буџет града Панчева
за 2016. годину

У току

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП „Дирекција
за изградњу и
уређење
Панчева“

- Прибављани
локацијски услови
за изградњу
бициклистичке
стазе Панчево –
Старчево
- Прибављена
грађевинска дозвола
за пројекат за
изградњу
бициклистичке
стазе СтарчевоОмољица
- Изграђена пешачка
стаза од Охридске
чесме до Спортског
центра са израдом
техничке
документације
- Постављена
заштитна пешачка
ограда на разделном
острву у улици
Првомајска у
Панчеву са израдом
техничке
документације
- Извршено
периодично
одржавање пешачке
стазе у Скадарској
улици

Градска управа,
ТОП

- Прибављено
туритичке пловило
и неопходне опреме

7.000.000,00
18.100.000,00

Буџет града Панчева
за 2016. годину

Буџет града Панчева
за 2016. годину

5.000.000 динара

4.860.000 динара

У току

Индикатори
остварених
резултата
- Изграђено
0м пешачке
стазе од
Охридске
чесме до
Спортског
центра
- Извршено
периодично
одржавање
1.300 м у
Скадарској
улици

- Набављен
катамаран
капацитета
до 12 особа
са посадом

Напомене за 2017 и
даље планирање

- Потребно је
планирати средства
за завршне радове
у 2017. години
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Програми /
Мере

Активности/
пројекти
Повећање
функционалности
Понтона на реци
Тамиш

Планирана средства/
извори финансирања
у 2016.
Буџет града Панчева
за 2016. годину

Реализована
средства/ извори
финансирања у 2016.
Буџет града Панчева
за 2016. годину

600.000 динара

0,00 динара

Статус
активности/
пројекта
У припреми

Носиоци

Очекивани резултат

Град Панчево
Градско веће
Секретаријат за
привреду
- Обављено
измуљивање реке
Тамиш код понтона
- Добијена
употребна дозвола
- Одређен управљач
понтона

Индикатори
остварених
резултата
- Донета
скупштинска
Одлука о
постављању
понтона на
делу обале и
водног
простора
града
Панчева
чиме је
створен
правни оквир
за
прибављање
употребне
дозволе.

Напомене за 2017 и
даље планирање
- Потребно је да у
2017. години понтон
добије употребну
дозволу.
Укупно је потребно
око 2.500.000
динара за све
потребне
активности
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