ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине
града Панчева 29. децембра 2016. године у складу са Законом о локалној самоуправи,
Законом о буџетском систему, Законом о финансирању локалне самоуправе, Законом о
јавном дугу и осталим законима и прописима који регулишу област јавне потрошње.
Тoком 2017. године рађена су три ребаланса буџета, којима је извршен распоред
салда из 2016. године, као и усклађивање остварених прихода и примања са планираним
приходима и примањима буџета и у складу са тим корекција расхода и издатака према
исказаним приоритетима и потребама буџетских корисника, извршено је усаглашавање са
одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему у погледу промена
дефиниције индиректних буџетских корисника.
Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину примењени су
прописи који се односе на програмски буџет. На основу члана 112. Закона о буџетском
систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини
од доношења Одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације
предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду
програмског буџета које, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у
Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности
јединица локалне самоуправе“. Прoгрaмску структуру кoрисникa буџета чинe три
прoгрaмскe кaтeгoриje: прoгрaм, прoгрaмскa aктивнoст и прojeкaт по кojима сe групишу
рaсхoди и издaци. Те програмске категорије распоређене су у двa хиjeрaрхиjскa нивoa. Нa
вишeм нивoу су прoгрaми, a на нижем су прoгрaмскe aктивнoсти и прojeкти који им
припадају.
У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему завршни рачун се ради по
буџетском календару и то:
 до 15. маја локални орган управе надлежан за финансије припема Нацрт одлуке о
завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи
извештај о учинку програма за претходну годину и доставља се надлежном
извршном органу локалне власти;
 до 1. јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне
власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем
које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину;
 до 15. јуна локални орган управе надлежан за финансија подноси Управи за трезор
Одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине
локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти.
Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину састоји се из
5 делова: Општи део, Посебан део, Извештај о извршењу буџета према програмској
класификацији, Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2017. годину и
Завршне одредбе.
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I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

У Општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину
садржани су планирани и извршени приходи и примања и расходи и издаци буџета и
проценат извршења у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Панчева за 2017.
годину.
Буџет града Панчева остварио је у 2017. години приходе и примања у износу
од 5.523.848.097,84 динара или 92,41% планираних прихода и примања, и састоји се
од остварених прихода и примања из буџета у износу од 5.481.057.076,73 динара и
остварених сопствених прихода индиректних корисника (установа културе) у износу
од 42.791.021,11 динара.
Остварени приходи састоје се из:
- текућих прихода у износу од 4.285.692.447,59 динара или 101,40% планираних
текућих прихода;
- примања од продаје непокретности и примања од продаје робе за даљу продају у
износу од 19.939.671,05 динара или 41,29% планираних примања,
- примања од домаћих задуживања за финансирање капиталних инвестиција
371.659.915,16 динара или 43,53% планираних примања и
- салда неутрошених средстава из 2016. године у износу од 846.556.064,04 динара.
Град Панчево је у 2017. години за финансирање капиталних инвестиција из
кредитног задужења повлачио средства у укупном износу 371.659.915,16 динара и то:
по уговору о кредиту на основу Одлуке из 2015. године износ од 32.583.387,32 динара, по
уговору о кредиту на основу Одлуке из 2016. године износ од 293.722.729,45 динара и по
уговору о кредиту на основу Одлуке из 2017. године износ од 45.353.798,39 динара.
У билансном делу ове Одлуке, приказани су појединачно планирани и остварени
приходи и примања.
У оквиру укупних остварених прихода и примања буџета (без пренетих средстава
из 2016. године и сопствених прихода установа културе) највеће учешће имају следећи
приходи:
ОСТВАРЕНИ
ИЗНОС

%
УЧЕШЋА

1.714.781.972
630.515.958

36,98%
13,60%

3. Накнада за заштиту и унапређење животне
средине

402.457.673

8,68%

4. Примања од задуживања код пословних банака
5. Порез на приход од самосталних делатности

371.659.915
282.207.262

8,01%
6,09%

6. Приходи од закупа пољопривредног земљишта

184.135.830

3,97%

7. Локалне комуналне таксе
8. Остали приходи

140.372.347
122.378.558

3,03%
2,64%

9. Порез на пренос апсолутних права

107.126.484

2,31%

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

1. Порез на зараде
2. Порез на имовину

2

10. Ненаменски трансфери из буџета Републике
Србије
11. Допринос (накнада) за уређивање
грађевинског земљишта
12. Капитални трансфери од других нивоа власти АП Војводине
13. Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима

84.544.584

1,82%

78.035.169

1,68%

63.040.615

1,36%

57.917.210

1,25%

14. Закуп пословног простора

41.725.744

0,90%

15. Приходи од камата
16. Текући трансфери од другог нивоа власти-АП
Војводина
17. Капитални наменски трансфери од Републике
Србије
18. Текући наменски трансфери од Републике
Србије

35.247.665

0,76%

34.833.026

0,75%

32.035.018

0,69%

28.348.847

0,61%

19. Остали приходи и примања

225.756.999

4,87%

Расходи и издаци, укључујући текуће расходе, текуће и капиталне субвенције,
трансфере, дотације и издатке за нефинансијску имовину за 2017. годину износе
укупно 4.643.157.473,19 динара или 77,68% планираних расхода и издатака и
састоје се из расхода и издатака из средстава буџета у износу од 4.600.366.452,08
динара и расхода и издатака који су финансирани из сопствених прихода установа
културе у износу од 42.791.021,11 динар.
Разлика између остварених прихода и примања буџета са пренетим средствима
из претходне године и извршених расхода и издатака у 2017. години, износи
880.690.624,65 динара. Сопствени приходи установа културе су крајем 2017. године
угашени у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.
годину и пројекцијом за 2018. и 2019. годину. У складу са Правилником о начину и
поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Панчева на рачун извршења
буџета града Панчева сва неутрошена буџетска средства као и неутрошени сопствени
приходи установа културе су до краја 2017. године враћени на Рачун извршења буџета града
Панчева. Када се поред средстава буџета узму у обзир и сопствени приходи установа
културе са пренетим средствима из претходне године и одузму извршени расходи и
издаци који се финансирају из њихових сопствених прихода у Консолидованом
завршном рачуну града Панчева за 2017. годину добија се износ од 880.691 хиљада
динара. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину, коју је
Скупштина града Панчева донела 28.03.2018. године, извршен је распоред неутрошених
средства из 2017. године у износу од 880.690.625 динара.
Током 2017. године вршено је финансирање послова из надлежности Скупштине
града, Градоначелника Града, Градског већа, Градске управе, Градског правобранилаштва и
Заштитника грађана града Панчева, финансирање корисника из области основног и средњег

3

образовања, културе, физичке културе, примарне здравствене заштите, друштвене бриге о
деци, социјалне заштите и информисања, финансирање програма заштите и унапређења
животне средине, стамбене изградње, финансирање месних заједница, невладиних
организација и јавних предузећа
У билансном делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2017. годину приказан
је и општи распоред планираних и извршених расхода и издатака, по економској и
функционалној класификацији, рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун
финансирања и планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за
2017. годину.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У складу са Препорукама за усаглашавање локалних буџета са изменама Закона о
буџетском систему - промена дефиниције индиректних буџетских корисника и Смерницама
за припрему Одлуке о буџету локалне самоуправе за 2017. годину које је сачинила Стална
конференција градова и општина у сарадњи са Министарством финансија и Државном
ревизорском институцијом, Секретаријат за финансије је сачинио Одлуку о буџету града
Панчева за 2017. годину према организационој, програмској, функционалној и економској
класификацијом као и по изворима финанирања. Према члану 2. Закона о буџетском
систему корисници буџетских средстава локалне власти могу бити – директни и
индиректни.
Директни корисници, сходно организационој класфикацији, у посебном делу
буџета добијају своје делове буџета који се називају раздели, док индиректни корисници
локалног буџета (предшколске установе, установе из области културе, месне заједнице,
буџетски фондови за заштиту животне средине сходно организационој класфикацији, у
посебном делу буџета добијају своје делове буџета који се називају главе.
Основне и средње школе, центре за социјални рад, здравствене установе из
примарне здравствене заштите, Министарство финансија препоручује да не треба
планирати у оквиру главе (као индиректне кориснике), већ само преко програмске и
функционалне класификације у оквиру раздела Градска управа, с обзиром да су
индиректни корисници републичког буџета, и да је за ове кориснике буџетских средстава,
републички и локални ниво деле надлежности.
Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину садржи шест раздела. У првом
разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган –
Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртом је Градска управа,
петом Градско правобранилаштво и у шестом Заштитник грађана града Панчева.
У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има шест глава:
- Глава 4.1 –Градска управа
- Глава 4.2 – Установе културе и информисање
- Глава 4.3 – Предшколско васпитање и побразовање
- Глава 4.4 –Фонд за заштиту животне средине – буџетски фонд
- Глава 4.5 – Месне заједнице
- Глава 4.6 – Туристичка организација Панчево
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У Посебном делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину

планирани и извршени расходи и издаци буџета као и расходи и издаци из сопствених и
осталих прихода индиректних корисника дати су по организационој, функционалној,
економској класификацији и програмској класификацији, односно по корисницима,
основним наменама и позицијама.
У разделу 1- Скупштина града, укупни расходи износе 41.529.263,20 динара. У
оквиру ових средства извршени су расходи за пројекат: Избори за одборнике Скупштине
града Панчева и чланове Скупштина месних заједница у укупном износу од 1.519.907,45
динара.
У разделу 2- Градоначелник града Панчева укупни расходи износе 12.989.535,20
динара.
У оквиру раздела 3- Градско веће укупни расходи износе 12.138.936,18 динара.
У оквиру раздела 4 - Градска управа, глави 4.1 - Градска управа финансирани су
расходи који се односе на:
- активности и пројекте у области Просторног и урбанистичког планирања у укупном
износу од 333.454.678,11 динара,
- активности и пројекте у области Комуналне делатности финансиране су активности у
укупном износу од 353.544.306,77 динара,
- активности и пројекте у области Локалног економског развоја у укупном износу од
53.342.613,32 динара,
- активности и пројекте у области Туризма у укупном износу од 3.897.565,20 динара,
- активности и пројекте у области Пољопривреде и руралног развоја у укупном износу
од 135.531.726,06 динара,
- активности и пројекте у области Заштита животне средине су у укупном износу од
13.549.962,20 динара,
- активности и пројекте у области Организације саобраћаја и саобраћајне у укупном
износу од 535.436.577,06 динара,
- активности и пројекте у области Основног образовања и васпитања у укупном износу
од 215.912.832,77 динара,
- активности и пројекте у области Средњег образовања и васпитања у укупном износу
од 95.138.312,59 динара,
- активности и пројекте у области Социјалне и дечје заштите у укупном износу од
320.842.829,84 динара,
- активности и пројекте у области Здравствене заштите у укупном износу од
91.231.052,87 динара,
- активности и пројекте у области Развоја културе финансирани су у укупном износу од
2.846.878,00 динара,
- активности и пројекте у области Развоја спорта и омладине финансирани су у укупном
износу од 376.548.230,09 динара,
- активности и пројекте за везане за функционисање Градске управе у износу од
718.050.525,06 динара,
Укупно извршени расходи и издаци за главу 4.1 –Градска управа износе
3.249.328.089,94 динара.
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У оквиру раздела 4-Градска управа, глави 4.2 - Услуге културе и информисања
финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање установа културе,
развоја спорта и омладине и информисања у укупном износу од 343.608.491,77 динара и то:
из средстава буџета финансирани су расходи у износу од 300.817.470,66 динара а из
сопствених прихода установа културе финансирани су расходи у износу од 42.791.021,11
динара.
У оквиру раздела 4-Градска управа, глави 4.3 - Предшколско васпитање и
образовање финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање
Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево у укупном износу од 540.548.697,50 динара.
У оквиру раздела 4- радска управа, глави 4.4 - Фонд за заштиту животне
средине-буџетски фонд финансиране су активности и пројекти који се односе на
спровођење актинвности планираних Програмом коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Панчева за 2017. годину у укупном износу од 352.815.600,00
динара.
У оквиру раздела 4-Градска управа, глави 4.5 - Месне заједнице финансиране су
редовне активности месних заједница у укупном износу од 57.467.360,31 динар.
У оквиру раздела 4-Градска управа, глави 4.6 - Туристичка организација
Панчево финансиране су редовне активности Туристичке организације Панчево у укупном
износу од 18.565.134,69 динара.
У оквиру раздела 5 - Градско правобранилаштво финансиране су редовне
активности у укупном износу од 8.228.078,05 динара.
У оквиру раздела 6 - Заштитник грађана града Панчева финансирани су
расходи који се односе на обављање редовних активности у укупном износу од 5.938.286,35
динара.
Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину планирана су и током
2017. године извшавани расходи и издаци за спровођење два ИПА пројекта:
Градско веће града Панчева се Закључком број II-05-06-15/2017-5 од 14. фебруара
2017. године обавезало да ће се пројекат „Енергетска ефикасност - предуслов за бољу
животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“, суфинансираног од
стране Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија, укупне вредности
792.776,25 ЕУР, предфинансирати и суфинансирати у износу од 15% вредности пројекта.
Дана 28. марта 2017. године склопљен је Партнерски споразум - Споразум између Водећег
корисника (Општина Решица – Румунија) и Корисника на Пројекту (Град Панчево), а Уговор
о донацији (број / Subsidy No. 70898/25.05.2017, ЕMS RORS 13 / City of Pancevo) ступио је на
снагу 10. Јуна 2017. Године. Имплементација Пројекта траје 24 месеца, а за 2017. Годину
Одлуком о буџету града Панчева, планирано је 17.231.957 динара средстава донатора ЕУ,
3.934.968 динара средстава добијених на конкурсу АП Војводине за учешће у
суфинансирању из фондова ЕУ и 1.763.411 динара суфинансирања од прихода из буџета. У
2017. години извршене су припремне активности, набавка услуге тендер експерта, услуге
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техничког описа и пописа радова за извођење радова на инвестиционом одржавању Хале
спортова, набавка компјутерске опреме, испитивање тржишта и распис набавке
инфраструктурних радова (изолација зидова и крова, замена столарије и инсталација система
за грејање и хлађење) на Хали спортова, као и заједнички радни састанци пројектних тимова
са обе стране границе. Због комплексности јабне набавкеTD-06 по PRAG процедури у износу
од 618.514 ЕУР, и временске дистанце од израде техничке документације, додата је
активност усклађивања техничке документације са постојећим изменама/допунама прописа и
постојећим стањем на терену. Јавна набавка TD-06 је расписана 29. децембра 2017. године, те
аванс није исплаћен у току 2017. године. За реализацију овог Пројекта у 2017. години
извршени су расходи из средстава донатора у укупном износу од 671.338,83 динара.
На основу склопљеног Уговора о гранту број 48-00-00203/2014-28-9 од 05.06.2017.
године за имплементацију пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА – ПРЕВЕНЦИЈА
РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ“. Пројекат је одобрен из средстава ИПА 2013,
из Програма „Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне
заштите на локалном нивоу“. Орган уговарања је Влада Републике Србије - Министарство
финансија. Партнер града Панчева на овом пројекту је Дом за децу без родитељског старања
„Споменак“. Циљ пројекта је интерсекторска подршка школама, породицама и деци из 10
основних школа са територије града Панчева и из Дома „Споменак“, у којима су ученици из
различитих разлога у ризику од напуштања основног образовања. Пројекат траје 14 месеци
тј. до 05.08.2018. године и пројектом ће се обезбедити различите врсте материјалне,
методолошке и педагошке помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања
бољих резултата деце у учењу. Школе ће добити помоћ у опреми, која укључује ИТ опрему,
дидактичке материјале и школски намештај, а стручне службе у школама ће учествовати у
креирању и усвајању инструмента за праћење деце у ризику. Деца и родитељи из 10 школа
имаће прилику да са 32 педагошка асистента одржавају часове из различитих предмета,
према потребама деце, уз подршку 20 чланова школског тима. Укупна вредност уговора
износи 197.565,20 ЕУР, а вредност гранта је 177.611,11 ЕУР. Разлику од 19.954,09 ЕУР
обезбеђује Град Панчево као обавезно суфинансирање. Дана 11.07.2017. године уплаћен је
аванс од 159.850 ЕУР на девизни рачун Пројекта. У извештајном периоду формиран је
интерни и екстерни тим Пројекта.Закључени су уговори са 20 чланова школског тима и 30
педагошких асистената и 2 коориданатора педагошких асистената.Чланови школских тимова
урадили су мапирање и израдили Индивидуалне планове превенције осипања. Педагошки
асистенти су у сарадњи са школским тимовима су активно учествовали у раду са децом у
ризику, одржали додатне часове из различитих предмета уз подршку школских тимова и
организовали радионице и заједничке активности за децу.Такође, одржани су састанци са
децом и родитељима које је водила специјалиста за састанке из друштвене инклузије. У 2017.
години за реализацју овог Пројекта извршени су расходи из средстава донатора у
укупном износу од 3.197.249,28 динара, од планираних 9.339.197,00 динара. Реализовано је
мање средстава од планираних јер су све активности које су биле планиране крајем 2017.
године (набавка ИТ опреме, намештаја, дидактичког материјала и др...) из техничких разлога
реализоване су почетком 2018. године. С обзиром да је на Пројекту 10 основних школа, 20
чланова школског тима, 20 пегагошких асистената и 2 координатора педагошких асистената
требало је продужити временски оквир и препознати све потребе деце како би се набавила
одговарајућа опрема и материјали. И сам план јавних набавких је спроведен са извесним
кашњењем, из техничких разлога (детаљно истраживање тржишта и др.). С обзиром да су
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остварена средства у 2017. години била 3.010.261,93 динара, а реализовано 3.197.249,28
динара, у јануару 2018. године извршена је рефундација разлике уплатом на уплатни рачун
јавних прохода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне
године за финансирање пројеката из ЕУ.
Током 2017. године из буџета Града за финансирање пословања и инвестиција
путем текућих и капиталних субвенција јавном и јавно комуналним предузећима чији је
оснивач Град пренето је укупно 249.661.235,44 динара и то:
Назив јавног и јавно комуналног
предузећа

Извршење у 2017.
години

ЈКП „АТП“ Панчево

97.285.314,78

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

17.589.983,10

ЈКП „Зеленило“ Панчево

14.163.267,13

ЈКП „Младост“ Панчево

87.168.039,26

ЈКП „Хигијена“ Панчево

14.331.622,20

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево

4.122.663,11

ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац

240.000,00

ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село

6.228.375,00

ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ

2.151.321,23

ЈКП „Долови“ Долово

4.000.000,00

ЈКП „Вод-ком“ Јабука

2.380.649,63
УКУПНО:

249.661.235,44

У табеларном прегледу нису укључена средства која немају карактер
субвенција, већ трошкова, а пренета су јавним комуналним предузећима преко
следећих економских класификација:
 421 – стални трошкови (ЈКП „Хигијена“ 99.875.529,96 динара, ЈКП „БНС“
Банатско Ново Село 4.400.000 динара, ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац
1.600.000 динара, ЈКП „Старчевац“ Старчево 4.699.992,00 динара, ЈКП „Глогоњ“
Глогоњ 420.000 динара, ЈКП „Омољица“ Омољица 3.300.000 динара, ЈКП „Водком“ Јабука 1.700.000,00 динара, ЈКП „Долови“ Долово 1.860.000 динара, и ЈКП
„Качарево“ Качарево 4.248.000,00 динара),
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424 - специјализоване услуге (ЈКП „Зеленило Панчево 148.142.397,79
динара,ЈКП „Хигијена“ Панчево 56.975.029,80 динара, ЈП „Урбанизам“
Панчево 38.651.813,86, ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац 2.400.000,00
динара, ЈКП „Долови“ Долово 1.620.000,00 динара, ЈКП „Старчевац“
Старчево 1.539.738,00 динара и ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ 1.160.000,00 динара,
ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село 200.000,00 динара, ЈКП „Вод-Ком“ Јабука
200.000,00 динара, ЈКП „Качарево“ Качарево 200.000,00 динара, ЈКП
„Омољица“ Омољица 2.500.000,00 динара) и
425 - Текуће поправке и одржавање (ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ 280.000 динара
и ЈКП “Качарево“ Качарево 792.000,00 динара).

Покрића ових трошкова се односе на делатност јавних комуналних предузећа
за које се не могу испоставити фактуре ни правним ни физичким лицима, већ се ти
трошкови покривају из буџета Града.
Редовно су плаћане све обрачунате и доспеле камате по свим кредитима у износу
од 19.068.328,71 динар, као и трошкови везани за повлачење средстава кредита у износу
од 153.177,96 динара. Током 2017. године вршена је редовна отплата доспелих рата
кредита и на име отплате главнице кредита извршена су средства у износу од
191.960.135,27 динара.
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
број 103/15) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање
представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева
родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне
равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да се приликом
припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни
индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани очекивани
доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне
равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и и допунама Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“ број 103/2015) и члана 34.став 1. Одлуке о Градској управи
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 13/14-пречишћен текст и 12/16) у
вези са Акционим планом града Панчева за унапређење положаја жена и родне
равноправности за период 2016 - 2018. године, Секретаријат за финансије Градске управе
града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за
кориснике буџетских средстава за 2017. годину број: IV-10-401-10/2016 од 31.03.2016.
године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских
активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним
најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног
родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2017. годину.
У Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину планирана су средства за
Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведeно је родно праћење
индикатора и циљева у областима локалног економског развоја, социјалне и дечије
заштите и примарне здравствене заштите.
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Редни
бројеви

Увођење родно одговорног буџетирања у 2017. години утврђено је према Плану
који је приказан у следећој табели:
НАЗИВ ПРОГРАМА

НАЗИВ
ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ/
ПРОЈЕКТА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

НОСИЛАЦ ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ/
ПРОЈЕКТА

1.

Програм
3
– Пројекат: Подршка Подршка микро и малим Градска управа града Панчева Локални економски локалном
предузећима
и Секретаријат за привреду и
развој
економском развоју предузетницима - конкурс
економски развој

2.

Програм
3
– Пројекат: Подршка Подршка развоју женског Градска управа града Панчева Локални економски локалном
предузетништва - конкурс
Секретаријат за привреду и
развој
економском развоју
економски развој

3.

Програм
11
- Програмска
Социјална и дечија активност:
заштита
Социјалне помоћи

4.

Програм
11
- Програмска
Новчана
помоћ Градска управа града Панчева Социјална и дечија активност: Дечија незапосленим породиљама Секретаријат за јавне службе и
заштита
заштита
социјална питања

5.

Програм
12
Примарна
здравствена
заштита

- Пројекат:
Дом здравља Панчево - Дом здравља Панчево
Гинеколошка
и Текуће
дотације
педијатријска
здравственим установама
заштита
у
насељеним местима

6.

Програм
15
Локална
самоуправа

– Пројекат: Пут ка Услуге по уговору
родној
равноправности у
граду Панчеву

Скупштина града Панчева –
Савет за родну равноправност уз
подршку
Секретаријата
за
скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа

7.

Програм
15
Локална
самоуправа

– Пројекат: Пут ка Дотације
невладиним
родној
организацијама - конкурс
равноправности у
граду Панчеву

Скупштина града Панчева –
Савет за родну равноправност уз
подршку
Секретаријата
за
скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа

Текући трансфери осталим Центар
за
социјални
рад
нивоима власти
„Солидарност“ Панчево-Сигурна
кућа Панчево

На основу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике
буџетских средства града Панчева за 2017. годину носиоци програмске активности и
пројеката су сачинили Извештај о релаизацији Плана поступног увођења родно
одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2017. годину и
то:
- под редним бројем 1 у Програму 3 – Локални економски развој, Пројекат:
Подршка локалном економском развоју, Подршка микро и малим предузећима и
предузетницима - конкурс планирана је позиција и додељена су бесповретна средства
предузетницима, микро и малим правним лицима - привредним субјектима са територије
града Панчева;
Скупштина града Панчева донела је Одлуку о додели бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије
града Панчева за набавку машине и опреме.
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У извештајном периоду Град је расписао Конкурс за доделу средстава и
размотрено је 12 (дванаест) пристиглих пријава. Конкурисало је 5 (пет жена) и 7(седам)
мушкараца. Након утрошка средстава пристигло је још 4 (четири) пријаве. Одобрено је
финансирање 6 (шест) пристиглих пријава. Од тога 3 (три) пријаве су реализоване у
извештајном периоду. Уговор о додели бесповратним средствима закључила је 1 (једна)
жена и 2 (два) мушкарца, у укупном износу од 1.096.584,00 динара.
Остала 3 (три) уговора су реализована и закључена почетком 2018. године из
техничких разлога.ајалSssи 3 (три) уговора су из техчких разлоализована дстава
Средства су била додељена на основу бодовне листе (да ли су користили већ
средства града Панчева или не, процењене конкурентности, описа купаца, процењеног
повећања обима пословања, остварене видљивости на тржишту, учешћа сопствених
средстава).
- Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину нису планирана средства која су
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских
средстава за 2017. годину била предвиђена под редним бројем 2. у Програму 3 –
Локални економски развој, Пројекат: Подршка локалном економском развоју, Подршка
развоју женског предузетништва – конкурс.
-под редним бројем 3. у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска
активност: Социјалне помоћи, код позиција планираних код Центра за социјални рад
„Солидарност“ Панчево у чијем саставу функционише Сигурна кућа путем које се
реализује услуга Прихватилишта за жртве породичног насиља. За ове намене Центар за
социјални рад у свом плану планирао је следећи структуру трошкова исказаних у табели,
где је дато и остварење тих трошкова:
Ред.
број
1.
2.
3.

Опис трошка

Остварено

Зараде за запослене
Опрема
Накнаде за запослене
Трошкови за комуналне услуге
Трошкови комуникација
Трошкови одржавања
Материјал-храна , намирнице
за припремање хране
Материјал
за
одржавање
хигијене
Остали потрошни материјал (
канцеларијски, медицински и
остали)
Специјализоване услуге

4.051.868
34.990
96.760
630.120
110.298
46.709
1.286.650

Опште услуге

1.310.000
9.689.370

УКУПНО:

Планирано

%
извршења

4.052.000
35.000
5.800.000

187.960
641.015

1.293.000

9.887.000

98%
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Ову услугу у 2017. години користило је 48 жена и 54 детета, а план је базиран на
максималном капацитету прихватилишта у години и према том броју планирне су све
потребе и трошкови. Током године, међутим није увек максималан број корисника у
Сигурној кући те зато долази до одступања.
-под редним бројем 4. у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска
активност: Дечија заштита, на позицији Новчана помоћ незапосленим продиљама,
планирана су средства, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на
територији града Панчева, у укупном износу од 21.339.590 динара, од којих је утрошено
18.466.000 динара (86,53%), а Секретаријат за јавне службе и социјална питања градске
управе града Панчева у 2017. Години донео је укупно 439 потврда о признавању права на
новчану помоћ незапосленим породиљама. Ова новчана помоћ у 2017. Години износила је
7.000 динара месечно, 6 месеци, што је укупно 42.000 динара које породиља добија
остваривањем овог права.
-под редним бројем 5. у Програму 12-Примарна здравствена заштита,
планирана су средства за реализацију Пројекта: Гинеколошка и педијатријска
заштита у насељеним местима који Дом здравља Панчево реализује пету годину за
редом. Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се
са циљем унапређења здравствене заштите или зрдавственог стања жена, предшколске и
школске деце кроз организоване посете лекара Дома здравља Панчево насељеним местима
града Панчева чиме се обезбеђује већа доступност здравствених услуга грађанима и
побољшава квалитет живота становништву у насељеним местима. За пројекат је у 2017.
години планирано 5.500.000 динара на позицији услуга по уговору, а реализовано је
5.135.000 динара (93,36%) . Гинеколози су у оквиру пројекта обавили 3.228 прегледа жена,
а педијатри 5.297 прегледа деце.
-под редним бројем 6. у Програму 15- Локална самоуправа, Прoјекат: Пут ка
родној равноправности у граду Панчеву у оквиру Савет за родну равноправност
Скупштине Града Панчева у свом плану планирао је расходе за услуге по уговору за
реализацију активности и спровођење мера из Акционог плана града Панчева за
унапређење положаја жена и родне равноправности, 2016-2018., и то кроз ангажовање
лица на пружању подршке у области
увођења родног буџетирања, jaчања
институционалног оквира за спровођење политика родне равноправности у граду Панчеву,
повечање капацитета, надлежности и видљивости институционалног механизма за родну
равноправност и доступност информација. За реализацију ових активности извршено је у
2017. години 565.000,00 динара.
Стручна подршка је укључивала :
1. Тренинге за све буџетске кориснике који раде на припремама буџета са темом
формулисања циљева и индикатора
2. Тематске састанке са сврхом уродњавања одабраних програма из буџета Града
Панчева
3. Тематске састанке у сврху анализе, консултација и радионица за формулисање
индикатора и циљева за одабране програме.
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4. Подршке механизму за родну равноправност у процесу припреме предлога
родног буџета за 2018. годину
5. ажурирање сајта до краја 2017. године
6. редовну оптимизацију веб сајта у склопу ажурирања
Циљеви стручне подршке су:
- Успостављање институционалног оквира и системских решења за увођење родне
перспективе у локалне политике и активности градских институција, јавних
предузећа и установа чији је оснивач локална самоуправа
- Креирање родно избалансираног буџета града Панчева за 2018. годину
- Информисање у функцији промоције принципа једнаких могућности
- Унапређивање капацитета Савета за родну равноправност и Женске одборничке
мреже
Индикаторе чини:
- Број одржаних семинара и обука и број учесника/ца запослених у институцијама,
јавним предузећима и установама, службама и одељењима локалне управе .
- Број одржаних активности, догађаја и јавних акција и подела промотивног
материјала
- Број учесника/ца на конференцијама, трибинама, јавним догађајима са темом родне
равноправности
- Број медијских садржаја које финансира Град а односе се на тему родне
равноправности
- Доступне информације женама о постојећим активностима које подржава и
финансира Град, са додатним фокусом на жене из насељених места.
- Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину нису планирана средства која су
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских
средстава за 2017. годину била предвиђена под редним бројем 7. у Програму 15Локална самоуправа, Прoјекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву за
Дотације невладиним организацијама кроз коникурс, јер су средства за ове намене
пренамењена на услуге по уговору.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
У трећем делу Одлуке – III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА
ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у члану 5. приказани су укупно планирани и извршени
расходи и издаци према програмској класификацији у 2017. години и то:
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УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2017. ГОДИНИ

Расходи
извршени
из
сопствених
и осталих
извора

Укупно
планирана
средства

1

2

3

4

5

6

7=3+5

1101

Програм 1 Урбанизам и
просторно
планирање

416.320.117,00

333.454.678,11

416.320.117,00

333.454.678,11

80,10

7,25

0102

Програм 2 Комуналне
делатности

890.849.131,00

567.299.820,54

890.849.131,00

567.299.820,54

63,68

12,33

1501

Програм 3 Локални
економски
развој

79.088.033,00

53.342.613,32

79.088.033,00

53.342.613,32

67,45

1,16

1502

Програм 4 Развој
туризма

27.282.368,00

22.462.699,89

27.282.368,00

22.462.699,89

82,33

0,49

0101

Програм 5 Пољопривре
да и рурални
развој

230.880.208,00

135.531.726,06

230.880.208,00

135.531.726,06

58,70

2,95

0401

Програм 6 Заштита
животне
средине

105.345.733,00

73.001.037,80

105.345.733,00

73.001.037,80

69,30

1,59

0701

Програм 7 Организациј
а саобраћаја
и
саобраћајна
инфрастуркт
ура

678.724.221,00

535.836.203,06

678.724.221,00

535.836.203,06

78,95

11,65

2001

Програм 8 Предшколск
о васпитање
и образовање

624.326.647,00

540.548.697,50

624.326.647,00

540.548.697,50

86,58

11,75

2002

Програм 9 Основно
образовање и
васпитање

260.667.977,00

215.912.832,77

260.667.977,00

215.912.832,77

82,83

4,69

Укупнo
извршени
расходи

% учешћа

План
расхода из
сопствених
и осталих
прихода

% извршења

Расходи
извршени из
средства буџета
града

Шифра

Назив
програма

Планирана
средства из
буџета

8=4+6

9

10

14

2003

Програм 10 Средње
образовање и
васпитање

106.055.161,00

95.138.312,59

106.055.161,00

95.138.312,59

89,71

2,07

0901

Програм 11 Социјална и
дечја
заштита

393.395.998,00

320.842.829,84

393.395.998,00

320.842.829,84

81,56

6,97

1801

Програм 12 Здравствена
заштита

106.789.931,00

91.231.052,87

106.789.931,00

91.231.052,87

85,43

1,98

1201

Програм 13 Развој
културе и
информисањ
а

337.524.202,00

297.150.529,62

337.524.202,00

297.150.529,62

88,04

6,46

1301

Програм 14 Развој
спорта и
омладине

443.625.123,00

383.062.049,13

443.625.123,00

383.062.049,13

86,35

8,33

0602

Програм 15 Опште
услуге
локалне
самоуправе

1.108.740.972,00

891.819.240,07

1.108.740.972,00

891.819.240,07

80,44

19,39

2101

Програм 16 Политички
систем
локалне
самоуправе

78.886.275,00

43.060.790,08

78.886.275,00

43.060.790,08

54,59

0,94

0501

Програм 17 Енергестска
ефикасност и
обновљиви
извори
енергије

22.930.336,00

671.338,83

671.338,83

2,93

0,01

4.600.366.452,08

77,82

100,00

УКУПНО:

5.911.432.433,00

4.600.366.452,08

66.158.992,00

42.791.021,11

22.930.336,00

66.158.992,00

42.791.021,11

5.911.432.433,00

У наредној табели: Планирани и извршени расходи и издаци према
програмима, програмским активностима и пројектима са планираним и извршеним
циљевима и индикаторима у 2017. години приказани су укупни расходу и издаци који
су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које
садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који су се желели постићи у 2017. години као и показатеље учинка за
праћење постизања наведених циљева.
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Програм 1 Урбанизам и
просторно
планирање

Програмска
активност:
Просторно и
урбанистичк
о планирање

1101

11010001

Повећање
покривености
територије
планском
документацијом

Проценат
покривености
територије
планском
документацијо
м

Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
планова вишег
реда и
стратешких
процена
утицаја
планова на
животну
срединурој
усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
Број донетих
планова
детаљне
регулације
ради
усаглашавања
са плановима
вишег реда

100%

80%

5

2

7

УКУПНА
ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

РАСХОДИ
ИЗВРШЕНИ ИЗ
СРЕДСТВА
БУЏЕТА ГРАДА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
ИЗВРШЕНИ ИЗ
СОПСТВЕНИХ
И ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА

УКУПНО
ИЗВРШЕНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ У 2017.
ГОДИНИ

ИЗВРШЕЊА

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА
БУЏЕТА

ПЛАНИРАН
А СРЕДСТВА
ИЗ
СОПСТВЕН
ИХ И
ОСТАЛИХ
ПРИХОДА
ИНДИРЕКТН
ИХ
КОРИСНИК
А

%

ЦИЉ

НАЗИВ
ИНДИКАТОРА

ОСТВАРЕНА
ВРЕДНОСТ 2017

ШИФРА

ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ
2017

НАЗИВ ПРОГРАМА /
ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ /
ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА СА ПЛАНИРАНИМ
И ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2017. ГОДИНИ

416.320.117

416.320.117

333.454.678,11

333.454.678,11

80,10

193.774.053

193.774.053

173.168.738,61

173.168.738,61

89,37

6
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Инвестиционо,те
куће одржавање
објеката ЈП
Дирекција ради
повећања
квалитета
пословног
окружења

Програмска
активност:
Социјално
становање

Пројекат:
Одржавање
стамбених
зграда

11010004

Унапређење
стамбеног
положаја грађана

1101-П1

Подстицање
одговорног
управљања и
одржавања
стамбених зграда
у власништву
града

Пројекат:
Уређивање
грађевинског
земљишта

1101-П2

Стварање
планског и
правног основа
за изградњу
инфраструктурн
их објеката

Пројекат:
Партиципати
вно
буџетирање
2017

1101-П3

Опремање
локација / зона
јавне намене

Број
урбанистичких
пројеката,
геодетских
пројеката за
потребе
спровођења
планских
докумената,ен
ергетских
елабората и
енергетских
пасоша

12

17

Борј
интервенција/п
оправки на
објектима

3

3

10

10

24

8

Број уговора о
закупу

420

400

Број
новоизграђени
х станова

24

8

Број
новоизграђени
х станова

10

15

Број
окончаних
поступака
експропријациј
е

3

Припремљена
пројектнотехничка
документација

да

Број
нтервенција на
инсталацијама
и
противпожарн
ој опреми и
редовни
прегледи
инсталација и
опреме
Број лица
којима је
решено
стамбено
питање

62.030.658

62.030.658

30.416.938,30

30.416.938,30

49,04

72.000.000

72.000.000

71.987.766,00

71.987.766,00

99,98

0

83.515.406

83.515.406

57.881.235,20

57.881.235,20

69,31

не

5.000.000

5.000.000

0,00

0,00

0,00
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Програм 2 Комуналне
делатности

Програмска
активност:
Управљање/
одржавање
јавним
осветљењем

Програмска
активност:
Одржавање
јавних
зелених
површина

1102

11020001

Адекватан
квалитет
пружених услуга
комуналне
делатности

Адекватан
квалитет јавне
расвете

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
уређења и
одршавања
зеленила
11020002

Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања
јавних зелених
површина

Степен
задовољства
квалитетом
рада ЈКП
Укупан број
интервенција
по поднетим
иницијативама
грађана за
замену
светиљки када
престану да
раде
Број м2 јавних
зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило у
односу на
укупан број м2
зелених
површина
Укупан број
јавних зелених
површина на
којима се
уређује и
одржава
зеленило (по
дужном метру)
Динамика
уређења јавних
зелених
површина (рад
радника/сат)
Динамика
уређења јавних
зелених
површина
(број усађених
садница и
осталог садног
материјала)

100,00%

78%

890.849.131

890.849.131

567.299.820,54

567.299.820,54

63,68

2.101

1990

156.592.200

156.592.200

130.390.587,42

130.390.587,42

83,27

25.066.660
м2

13.955.5
85 м2

19.900 м

13.977 м
131.160.000

131.160.000

131.137.738,00

131.137.738,00

99,98

58.500 h

47.607 h

163.500
ком

169.369
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Програмска
активност:
Одржавање
чистоће на
површинама
јавне намене

Програмска
активност:
Зоохигијена

11020003

11020004

Максимална
могућа
покривеност
насеља и
територије
услугама
одржавања
чистоће јавних
површина

Обезбеђење
услова за
задовољавање
других
комуналних
потреба грађана

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће јавнопрометних
површина
(број улица
које се чисте у
односу на
укупан број
улица у
граду/општини
)

90%

Количина
тврдих јавних
површина које
се сервисирају
машински
чисте у м2

232.009

Повећање
третираних
површина за
сузбијање
глодара и
инсеката,
смањење
бројности
истих

у м2

90%

116.915.565

116.915.565

116.915.505,77

116.915.505,77

100,00

41.581.322

41.581.322

35.335.816,00

35.335.816,00

84,98

232.009

комарциларве
1.800
хектара;
одрасли
авион
7.000
хектара;
одрасли
земља
15.500
хектара;
кесице
ларвици
д 45.883
кесица;
крпељи
300
хектара;
дератиза
ција
јесен:1.0
50
улаза;20.
308
домаћин
става,кан
али и
приобаљ
е 60
км,нехиг
ијенска
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насеља
70
хектара,г
робља
села 4,9
хектара,
неуређен
е зелене
површин
е 12
хектара,
9
депонија
Програмска
активност:
Уређивање,
одржавање и
коришћење
пијацa

Програмска
активност:
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге

Програмска
активност:
Управљање
и
снабдевање
водом за
пиће

Пројекат:
Инвестиције
у области
јавне расвете

11020005

Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца

11020006

Оптимална
покривеност
територије
града/општине
одржавањем
гробаља и
погребним
услугама

11020008

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

1102-П1

Повећање личне,
имовинске
безбдедности и
безбедности
саобраћаја

Број
опремљених
пијачних места
у односу на
укупан број
пијачних места
предвиђених у
складу са
градском
одлуком
Степен
попуњености
активних
гробаља ( сви
капацитети су
попуњени
изузев Новог
гробља)
Број
изграђених
капела

100%

100%

80%

69,20%

4

0

број кварова
по км
водоводне
мреже

95%

95%

број пријава
нарушавања
безбедности

0

0

број
саобраћајних
незгода

0

120.000

120.000

120.000,00

120.000,00

100,00

920.000

920.000

792.000,00

792.000,00

86,09

9.814.650

9.814.650

9.731.970,86

9.731.970,86

99,16

10.250.000

10.250.000

2.159.100,00

2.159.100,00

21,06

0
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Пројекат:
Реконострук
ција
водоводне
мреже у
насељу
Глогоњ

Пројекат:
Изградња
кишне
канализације

Пројекат:
Изградња
паркинга

Пројекат:
Реконструкц
ија пијаца у
Јабуци и
Глогоњу

Пројекат:
Изградња и
одржавање
капела

1102-П2

1102-П3

1102-П4

1102-П5

1102-П6

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода

Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
паркинг сервиса

Уређење и
одржавање
пијачних
простора на
територији града
Панчева

Повећање обима
и квалитета
погребних
услуга

Број контрола
које су
показале
адекватан
квалитет воде
у односу на
укупан број
контрола

100%

88%

Завршена
техничка
докуменатациј
а (да/не)

да

да

Проценат
изграђности
планиране
канализационе
мреже

100%

95%

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
снабдевања
водом

100%

98%

број
изграђених
паркинга

35

10

Израда
техничке
документације

2

0

Извођење
радова на
уређењу и
одржавању
пијачних
простора
број
изграђених
капела
број
реконструисан
их капела

3

0

3

0

1

5.952.644

5.952.644

5.238.365,56

5.238.365,56

88,00

360.298.099

360.298.099

116.947.955,32

116.947.955,32

32,46

2.870.000

2.870.000

861.207,60

861.207,60

30,01

4.125.000

4.125.000

0,00

0,00

0,00

23.034.358

23.034.358

3.506.306,88

3.506.306,88

15,22

0
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Пројекат:
Проширење
Новог
гробља у
Панчеву

1102-П7

Адекватан
квалитет
пружених услуга
одржавања
гробаља и
погребних
услуга
Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
снабдевања
водом

Пројекат:
Изградње
водоводне
мреже

1102-П8

Пројекат:
Набавка и
монтажа
санитарних
мобилних
објеката у
функцији
јавног
тоалета

1102-П9

Набављени јавни
тоалети

1501

Коришћење
ресурса локалне
самоуправе у
циљу промоције
привредних
активности

15010001

Подршка
функционисању
Секретаријата за
привреду и
економски развој
што дугорочно
води
повољнијим
условима
пословања у
локалном
амбијенту

1501-П1

Реализација
пројеката од
значаја за
локално
енономски развој

Програм 3 Локални
економски
развој

Програмска
активност:
Унапређење
привредног
и
инвестицион
ог амбијента

Пројекат:
Суфинансир
ање
пројеката из
области
привреде

Степен
попуњености
активних
гробаља

80%

69,20%

20.471.346

20.471.346

14.163.267,13

14.163.267,13

69,19

Проценат
покривености
територије
услугама
снабдевања
водом

100%

98%

743.947

743.947

0,00

0,00

0,00

Потписан
уговор

да

не

6.000.000

6.000.000

0,00

0,00

0,00

Мин 10

15

79.088.033

79.088.033

53.342.613,32

53.342.613,32

67,45

3

3

3.409.312

3.409.312

341.874,31

341.874,31

10,03

4

12

1.900.000

1.900.000

1.000.000,00

1.000.000,00

52,63

Број пројеката
у оквиру
програма
подршке
локалноm
економском
развоју
Број
склопљених
уговора за
спроведене
поступке
јавних набавки
у вези са
обављањем
активности
Секретаријата
за привреду и
економски
развој

Број поднетих
предлога
пројеката
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Пројекат:
Одрживост
пројеката обележавање
партнерске
сарадње
ПанчевоКарансебеш
Пројекат:
Подршка
МСПП
сектору унапређење
услова
пословања

1501-П2

Организовање
изложбе поводом
230 година од
изградње
поштанског пута
од Панчева до
Карансебеша

Одржана
изложба

1

1

150.000

150.000

150.000,00

150.000,00

100,00

1501-П3

Унапређење
пословног
амбијента за
МСПП сектор

Минимум 1
одлука о
додели
средстава по
конкурсу

1

1

3.006.584

3.006.584

1.096.584,00

1.096.584,00

36,47

Пројекат:
Цертификац
ија града
Панчева

1501-П4

Одржавање
стандарда
повољног
пословног
окружења

Потврда у вези
са стеченим
стандардом
повољног
пословног
окружења ресертификаци
ја

1

0

1.400.000

1.400.000

0,00

0,00

0,00

Пројекат:
Реализација
мера и
програма
предвиђених
Локалним
акционим
планом за
запошљавањ
е за 2017.
годину

1501-П5

Реализација
Локалног
акционог плана
запошљавања

Реализација
минимум 6
активних мера
запошљавања

7

8

34.000.000

34.000.000

30.365.022,93

30.365.022,93

89,31

1501-П6

Учешће у
пројектима,
програмима
и/или
активностима
организација
чији је град
Панчево члан

Број пројеката,
програма и/или
активности
организованих
од стране
организација у
којима је
учествовао
град Панчево

2

2

26.317.557

26.317.557

20.255.442,08

20.255.442,08

76,97

Пројекат:
Чланство у
домаћим и
међународни
м
организација
ма
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Пројекат:
Оснивање
Регионалне
Развојне
агенције
Јужни Банат

Пројекат:
Црвени
магацин

Основана
Регионална
Развојна агенција
Јужни Банат

Регистрација у
Агенцији за
привредне
регистре

1

1

225.000

225.000

133.690,00

133.690,00

59,42

Ревитализација
браунфилд
локација за
покретање
привредних
активности
Усвојеност и
испуњење
циљева
дефинисаних у
релевантној
стратегији која
се односи на
туризам
Адекватна
промоција
туристичке
понуде града на
циљаним
тржиштима

Степен
искоришћенос
ти
ревитализован
их браунфилд
локација

1

0

8.679.580

8.679.580

0,00

0,00

0,00

Усвојен
Програм
развоја
туризма на
локалу

да

не

27.282.368

27.282.368

22.462.699,89

22.462.699,89

82,33

Број
дистрибуирано
г пропагандног
материјала

9

9

19.557.368

19.557.368

18.565.134,69

18.565.134,69

94,93

1502-П1

Повећање
функционалност
и понтона на
реци Тамиш

Добијање
сагласности
ЕПС-а ради
прикључење
понтона на
електро мрежу

1

1

2.920.000

2.920.000

36.000,00

36.000,00

1,23

1502-П2

Промоција
туризма кроз
организацију
манифестација

Организација
три
манифестације

3

3

1.075.000

1.075.000

931.566,00

931.566,00

86,66

Набавка
туристичког
пловила и
потребне
опреме

1

1

2.930.000

2.930.000

2.929.999,20

2.929.999,20

100,00

Израђено
идејно решење
(да/не)

да

не

800.000

800.000

0,00

0,00

0,00

1501-П7

1501-П8

Програм 4 Развој
туризма

1502

Програмска
активност:
Промоција
туристичке
понуде

15020002

Пројекат:
Повећање
функционал
ности
понтона на
реци Тамиш
Пројекат:
Организациј
а
манифестаци
ја
Пројекат:
Партиципати
вно
буџетирање
2016.

Пројекат:
Цикло-мотел

1502-П3

1502-П4

Повећање
квалитета
турисичке услуге
на територији
града
Повећање
квалитета
туристичке
услуге на
територији
града/општине
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Програм 5 Пољопривре
да и рурални
развој

Програмска
активност:
Подршка за
спровођење
пољопривре
дне политике
у локалној
заједници

Програмска
активност:
Мере
подршке
руралном
развоју

Пројекат:
Комасација
(град
Панчево)
Пројекат:
Главни
пројекат
подизања
ветрозаштит
них појасева
на
територији
општине
Панчево

0101

Спровођење
усвојене
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја
на подручју
локалне
самоуправе

Број
закључених
уговора на
основу
програма
развоја
пољопривреде
и руралног
развоја
м3 уклoњених
дивљих
депонија
расутих по
атару

45

230.880.208

230.880.208

135.531.726,06

135.531.726,06

58,70

207.957.908

207.957.908

118.789.973,29

118.789.973,29

57,12

25000

12603,39

Kилометар по
атарском путу

15

0

Заштита
пољопривредног
земљишта, усева
и засада

Број извештаја
пољочуварске
службе

12

12

01010002

Изградња
одрживог,
ефикасаног и
конкурентног
пољопривредног
сектора

Број
регистрованих
пољопривредн
их газдинстава
која су
корисници
мера руралног
развоја у
односу на
укупан број
пољопривредн
их газдинстава

1%

0,8%

5.900.000

5.900.000

4.415.260,00

4.415.260,00

74,83

0101-П1

Укрупњавање
земљишта и
побољшање
природних и
еколошких
услова на
земљишту

% реализацијe
програма

20%

0

5.022.300

5.022.300

336.000,00

336.000,00

6,69

0101-П2

Подизање
ветрозаштитних
појасева на
територији града
Панчева

Радови на
ветрозаштитно
м појасу у м2

430.000

430.000

10.000.000

10.000.000

9.999.932,77

9.999.932,77

100,00

01010001

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем
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Пројекат:
Анализа
земљишта и
контрола
пољопривре
дних
производа
Пројекат:
Заштита
пољопривре
дног
земљишта,
усева и
засада
Програм 6 Заштита
животне
средине

Програмска
активност:
Управљање
заштитом
животне
средине

Програмска
активност:
Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

0101-П3

Повећање
квалитета
земљишта и
пољопривредних
производа на
територији града
Панчева

Број анализа

250

0

0

0

0,00

0,00

0101-П4

Заштита
пољопривредног
земљишта, усева
и засада од
елементарних
непогода

број
набављених
ракета

50

52

2.000.000

2.000.000

1.990.560,00

1.990.560,00

99,53

Проценат
буџета
намењен
заштити
животне
средине у
односу на
укупан буџет

9,00%

7,67%

105.345.733

105.345.733

73.001.037,80

73.001.037,80

69,30

Повећан број
мерених
параметара

за 1
параметар

за 3
парамета
ра

31.862.914

31.862.914

17.119.964,49

17.119.964,49

53,73

22.442.885

22.442.885

15.167.018,20

15.167.018,20

67,58

0401

04010001

Спровођење
редовних мерења
на територији
града/општине и
испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену
извештавања
према Агенцији
и држави
Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену
постојања
стратешких и
опретивних
планова као и
мера заштите

04010002

Спровођење
редовних мерења
на територији
града/општине и
испуњење
обавеза у складу
са законима

Број урађених
планова
/програм
квалитета
ваздуха
Број урађених
пројеката
рекултивације
Повећање
зелених
површина
Број
извршених
мерења
квалитета
ваздуха у
локалној
мрежи

1

1

1

0

m2

22.400
м2
(1485)

1извештај/
7локација

1
извештај
/7
локација
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Спровођење
редовних мерења
на територији
града/општине и
испуњење
обавеза у складу
са законима

Програмска
активност:
Заштита
природе

Програмска
активност:
Управљање
комуналним
отпадом

04010003

04010005

Испуњење
обавеза у складу
са законима у
доменупостојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера забране и
ограничења
утицаја на
животну средину
Спровођење
педовних мерења
на територији
градфа и
испуњење
обавеза уа
складу са
законима

Извештај
мониторинга
вода
(подземних)

1извештај/
2кампања/
12
локалитета

Извештај
мониторинга
вода
(површинских)

6извештаја
/6кампања
на 8
купалишта

Извештај
мониторинга
полена

1извештај/
1локација/
24 биљне
врсте

Број
извршених
мониторинга
буке у
животној
средини

1извештај/
1кампања/
41
локација

Извештај
мониторинга
земљишта

1извештај/
2кампања/
29локалите
та

Извештај
(годишњи о
заштићеном
природном
добру)

1

1
извештај
/2
кампања
/12
локалите
та
1
извештај
/6
кампање
на 8
купалиш
та
1
извештај
/1
локација
/24
биљне
врсте
1
извештај
/1
локација
/24
биљне
врсте
1
извештај
/2
кампања
/30
локалите
та

4

Извештај о
броју нових
посађених
садница
(годишњи)

1

1извешт
ај/800
садница

Склопљен
уговор о
извођењу
радова у
Центру за
комунални
отпад

да

да

20.720.424

20.720.424

18.962.004,31

18.962.004,31

91,51

6.798.280

6.798.280

1.546.165,80

1.546.165,80

22,74
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Пројекат:
Набавка
аутосмећара
и талпи

Пројекат:
Пројекти
едукације

Пројекат:
Пројекти
коришћења
алтернативн
их извора
енергије и
енергетске
ефикасности
и остали
пројекти из
области
заштите
животне
средине
Програм 7 Организациј
а саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструкт
ура
Програмска
активност:
Одржавање
саобраћајне
инфраструкт
уре
Програмска
активност:
Управљање
јавним
паркиралишт
има
Програмска
активност:

0401-П1

0401-П2

0401-П3

0701

07010002

07010003

07010004

Унапређење
вршења услуга
сакупљања и
одлагања отпада

Подизање свести
о заштити
животне средине

Коришћење
алтернативних
извора енергије и
побољшање
енергетске
ефикасности

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода
Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача
Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
паркинг сервиса
Максимална
могућа

Склопљен
уговор о
набавци
аутосмећара
Набавка талпи

да

да

да

да

Број одржаних
радионица и
екскурзија

12

12

Број издатих
едукативних
материјала

2

2

Број урађених
пројеката

6

31

Број урађених
пројеката

1

Број
саобраћајних
незгода/инцид
ената

14.621.720

14.621.720

13.549.962,20

13.549.962,20

92,67

3.249.510

3.249.510

3.232.843,00

3.232.843,00

99,49

0

5.650.000

5.650.000

3.423.079,80

3.423.079,80

60,59

409

317

678.724.221

678.724.221

535.836.203,06

535.836.203,06

78,95

Проценат од
укупне дужине
путне мреже
која захтева
санацију и/или
реконструкциј
у

100%

80%

171.106.938

171.106.938

113.801.384,83

113.801.384,83

66,51

Број СМС
уплаћених
такси

1.072.800

1.187.31
0

56.210.524

56.210.524

56.210.524,00

56.210.524,00

100,00

Проценат
покривености

100%

100%

171.000.000

171.000.000

171.000.000,00

171.000.000,00

100,00
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Јавни
градски и
приградски
превоз
путника

Пројекат:
Куповина
аутобуса

Пројекат:
Инвестиције
у области
саобраћајне
инфраструкт
уре

Пројекат:
Средства од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

покривеност
корисника и
територије
услугама јавног
превоза

територије
услугом јавног
превоза
(мерено кроз
број насеља
где постоји
организован
јавни превоз у
односу на
укупан број
насеља)
Степен
реализације
планираних
редова вожње

100%

99%

0701-П1

Ефикасно и
рационално
спровођење
јавног превоза и
смањење
негативног
утицаја на
животну средину

Укупан број
купљених
нових/половни
х аутобуса

10

10

97.615.954

97.615.954

97.285.314,78

97.285.314,78

99,66

0701-П2

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Проценат од
укупне дужине
путне мреже
која захтева
санацију и/или
реконструкциј
у

100%

50%

159.217.699

159.217.699

83.915.832,79

83.915.832,79

52,71

Степен
покривености
основних
школа
едукативним
материјалом и
заштитним
материјалом

100%

100%

23.573.106

23.573.106

13.623.146,66

13.623.146,66

57,79

2

2

100%

100%

0701-П3

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода и
учињених
прекршаја

Постављање
специјалне
ЛЕД расвете
на
фреквентним
пешачким
прелазима
Обука и
едукација ђака
првака на
саобраћајном
полигону
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Повећање
обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем
Програм 8 Предшколск
о васпитање
и образовање

Програмска
активност:
Функционис
ање
предшколски
х установа

Пројекат:
Инвестиције
у области
предшколско
г образовања

Пројекат:
Двојезична
настава у
Предшколск
ој установи
"Дечја
радост"
Панчево

2001

20010001

2001-П1

2001-П2

Унапређење
доступности
предшколског
васпитања за
децу из
осетљивих група

Обезбеђени
адекватни
услови за
васпитнообразовни рад са
децом уз повећан
обухват

Одрживост
функционисања
предшколских
установа у
остваривању
делатности
предшколског
васпитања и
осталих
делатности у ПУ
у складу са
законом

Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Број уписане
деце у односу
на број укупно
пријављене
деце
Проценат
објеката који
су
прилагодили
простор за
децу са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката ПУ
Просечан број
деце у групи
(јасле,
предшколски,п
пп)
Проценат деце
ослобођене од
пуне цене
услуге у
односу на
укупан број
деце

2750/3100

2668/277
1

25%

25%

15,25,20

15,25,20

33%

19%

Број објеката у
којима су
извршена
инвестициона
улагања на
годишњем
нивоу, у
односу на
укупан број
објеката ПУ

1

0

Број деце који
похађа
двојезичну
наставу/укупан
број деце у
установи

16/2.620

24/2.668

Број
запослених
који одржава
двојезичну
наставу (број
запослених
који поседује
одговарајуће
сертификате)/у

2/407

624.326.647

624.326.647

540.548.697,50

540.548.697,50

86,58

610.659.935

610.659.935

535.511.587,91

535.511.587,91

87,69

8.624.712

8.624.712

0,00

0,00

0,00

200.000

200.000

195.594,00

195.594,00

97,80

2/407
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купан број
запослених
Пројекат:
Подршка
програму за
образовање и
васпитавање
деце са
тешкоћама у
развоју
преко
Предшколск
е установе
"Дечја
радост"
Панчево

Програм 9 Основно
образовање и
васпитање

Програмска
активност:
Функционис
ање
основних
школа

Број деце са
потешкоћама у
развоју/укупан
број деце
2001-П3

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

54/2.668

Проценат
буџета
издвојен за
потребе
програма

0,14%

0,11%

Број објеката
који су
прилагодили
простор за
децу са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката
основних
школа

7/20

7/20

Унапређен
квалитет
основног
образовања

Проценат
ученика који је
учествовао на
републичким
такмичењима

2%

2%

Обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад са
децом у
основним
школама

Просечан број
ученика по
одељењу
(разврстани по
полу)

22(12ж/10
м)

21(11ж/1
0м)

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Број
талентоване
деце подржане
од стране
Града/Општин
е у односу на
укупан број
деце у
школама

Унапређење
доступности
основног
образовања деци
из осетљивих
група
2002

20020001

49/2620

280/10.369

4.842.000

4.842.000

4.841.515,59

4.841.515,59

99,99

260.667.977

260.667.977

215.912.832,77

215.912.832,77

82,83

190.980.101

190.980.101

184.131.895,16

184.131.895,16

96,41

285/10.2
40
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Повећање
досутпности и
приступачности
основног
образовања деци

Пројекат:
Инвестиције
у области
основног
образовања

2002-П1

Пројекат:
Двојезична
настава у
Основној
школи
"Свети Сава"
Панчево

2002-П2

Пројекат:
Активности
Регионалног
центра за
таленте
"Михајло
Пупин"
Панчево

2002-П3

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања
услова у
основним
школама

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања

Проценат
објеката
прилагођених
деци са
инвалидитетом
и посебним
потребама
израда
техничке
документације
за
реконструкциј
у, доградњу и
инвестиционо
одржавање
школе
извођење
радова према
техничкој
документацији
израда
техничке
документације
и извођење
радова према
техничкој
документацији
Број ученика
који похађа
двојезичну
наставу/укупан
број ученика у
школи
Број
запослених
који одржава
двојезичну
наставу (број
запослених
који поседује
одговарајуће
сертификате)/у
купан број
запослених
Број ученика
који похађају
ваннаставне
активности у
центру/у
односу на
укупан број
ученика

35,00%

35,00%

1

0

8

3

3

1

23/922

148/894

2/81

8/81

425/15.564

427/15.4
22

51.223.811

51.223.811

19.741.050,04

19.741.050,04

38,54

500.000

500.000

500.000,00

500.000,00

100,00

8.624.868

8.624.868

8.342.638,29

8.342.638,29

96,73
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Ефикасно
образовање и
рационална
употреба
средстава
Пројекaт: Уз
малу помоћ
пријатеља превенција
раног
напуштања
школовања у
граду
Панчеву

Подизање свести
деце, родитеља и
јавности о
важности
обавезног
основног
образовања и
социјалне
инклузије
Повећање
обухвата
средњошколског
образовања

Програм 10 Средње
образовање и
васпитање

Програмска
активност:
Функционис
ање средњих
школа

2003
Унапређење
доступности
средњег
образовања

20030001

Проценат
буџета
града/општине
издвојен за
потребе центра
Смањено
одсуствовање
ученика са
редовних
наставних
активности и
број ученика
који напуштају
основно
образовање
Број деце која
су обухваћена
средњим
образовањем
(разложен по
раздредима и
полу)
Број објеката
који су
прилагодили
простор за
децу са
инвалидитетом
у односу на
укупан број
објеката
средњих
школа

Обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни рад у
средњим
школама и
безбедно
одвијање наставе

Просечан број
ученика по
одељењу

Унапређење
квалитета
образовања у
средњим
школама

Број
талентоване
деце подржане
од стране
Града/Општин
е у односу на
укупан број
деце у
школама

0,17%

0,18%

не

не

5195(202р/
2682ж/251
3м)

5182
(202р/26
58ж/2524
м)

3/10

3/10

26

26

160/5195

9.339.197

9.339.197

3.197.249,28

3.197.249,28

34,23

106.055.161

106.055.161

95.138.312,59

95.138.312,59

89,71

96.905.161

96.905.161

95.073.872,59

95.073.872,59

98,11

161/5182

33

Пројекат:
Инвестиције
у области
средњег
образовања

Програм 11 Социјална и
дечија
заштита

2003-П1

Унапређење
квалитета
образовања у
средњим
школама

Повећање
доступности
права и услуга
социјлане
заштите
0901
Повећање
доступности
права и
механизама
социјалне
заштите за жене
у локалној
заједници

Програмска
активност:
Социјалне
помоћи

Програмска
активност:
Прихватили
шта и друге
врсте
смештаја

09010001

09010002

Унапређење
заштите
сиромашних

Обезбеђење
услуге смештаја

Израда
техничке
документације
за
реконструкциј
у и/или
изградњу
Проценат
корисника
мера и услуга
социјалне и
дечје заштите
који се
финансирају из
буџета
града/општине
у односу на
број
становника
Број услуга
намењених
женама са
искуством
насиља у
породици или
у партнерском
односу
Проценат
грађана који
добијају
новчане
накнаде и
помоћ у
натури у
складу са
Одлуком о
социјалној
заштити у
односу на
укупан број
грађана
Број корисника
једнократне
новчане
помоћи у
односу на
укупан број
грађана
Број корисника
услуга
смештаја
прихватилишт
а

4

0

5,90%

6,60%

1

1

4,60%

4,63%

0,04

0,04

43

37

9.150.000

9.150.000

64.440,00

64.440,00

0,70

393.395.998

393.395.998

320.842.829,84

320.842.829,84

81,56

111.929.307

111.929.307

100.585.545

100.585.545,36

89,87

8.644.726

8.644.726

7.968.774

7.968.773,85

92,18

34

Програмска
активност:
Подршка
социохуманитарни
м
организација
ма

Програмска
активност:
Саветодавно
-терапијске и
социјалноедукативне
услуге

Програмска
активност:
Подршка
реализацији
програма
Црвеног
крста

Програмска
активност:
Подршка
деци и
породицама
са децом

09010003

09010004

09010005

09010006

Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних и
других услуга у
заједници

Подршка развоју
мреже
ванинституциона
лне услуге
социјалне
заштите
предвиђене
Одлуком о
социјалној
заштити и
Закону о
социјалној
заштити
Социјално
деловање олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у
невољи,
развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
облика помоћи

Унапређење
популационе
политике

Број удружења
/
хуманитарних
организација
које добијају
средства из
буџета
града/општине

14

Број прогрма
које реализују
ове
организације

14

13

Број услуга
социјалне
заштите
предвиђених
Одлуком о
социјалној
заштити укупно

10

9

Број корисника
народне
кухиње ( или
број
подељених
оброка у
народној
кухињи)

1275

1168

Број волонтера
Црвеног крста

190

195

Број мера
материјалне
подршке
намењен
мерама
локалне
популационе
политике (нпр.
Подршка
материнству,
подршка
породиљама,
накнада за

9

9

13
21.515.000

21.515.000

21.353.793

21.353.793,20

99,25

61.650.422

61.650.422

57.260.239,66

57.260.239,66

92,88

42.759.318

42.759.318

34.625.646,17

34.625.646,17

80,98

119.846.590

119.846.590

91.088.252,09

91.088.252,09

76,00

35

Пројекат:
Инвестиције
у области
социјалне и
дечије
заштите

Пројекат:
Екстерни
надзор
услуга
социјалне
заштите

Програм 12 Здравствена
заштита
Програмска
активност:
Функционис
ање установа
примарне
здравствене
заштите
Програмска
активност:
Мртвозорств
о

Пројекат:
Инвестиције
у установе
примарне
здравствене
заштите

0901-П1

Обезбеђивање
већег квалитета
услуга и
капациета у
дечијем
одмаралишту на
Дивчибарама

0901-П2

Побољшање
квалитета услуга
прописаних
Одлуком о
социјалној
заштити грађана
града Панчева

новорођену
децу)
Број деце која
користе услуге
дечијег
одмаралишта
уз материјалну
подршку у
складу са
Одлуком о
социјалној
заштити у
односу на
укупан број
деце у
граду/општини

4000

3010

26.618.635

26.618.635

7.610.579,51

7.610.579,51

28,59

Извршен
екстерни
надзор услуга
социјалне
заштите

да

да

432.000

432.000

350.000,00

350.000,00

81,02

1801

Унапређење
партнерства за
здравље

Број састанака
локалног
савета за
здравље

6

3

106.789.931

106.789.931

91.231.052,87

91.231.052,87

85,43

18010001

Унапређење
доступности ,
квалитета и
ефикасности
примарне
здравствене
заштите (ПЗЗ)

Број обраћања
саветнику за
заштиту права
пацијената

5

16

75.239.919

75.239.919

71.003.148,35

71.003.148,35

94,37

952

961

2.000.000

2.000.000

1.778.000,00

1.778.000,00

88,90

3

2

23.250.012

23.250.012

12.531.224,52

12.531.224,52

53,90

18010002

Унапређење
доступности
примарне
здравствене
заштите (ПЗЗ)

1801-П1

Унапређење
доступности и
правичности
здравствене
заштите (ПЗЗ)

Број случајева
стручног
утврђивања
времена и
узрока смрти
ван
здравствених
установа
израда
техничке
документације
за
реконструкциј
у, доградњу и
инвестиционо
одржавање

36

извођење
радова према
техничкој
документацији
извођење
радова према
техничкој
документацији

Пројекат:
Гинеколошк
аи
педијатријск
а заштита у
насељеним
местима

1801-П2

Пројекат:
Едукација у
основним и
средњим
школама из
области
здравства

1801-П3

Програм 13 Развој
културе и
информисањ
а

Програмска
активност:
Функционис
ање
локалних
установа
културе

1201

12010001

Унапређење
превентивне
здравствене
заштитепревенција,
промоција
здравља и
интегрисане
услуге

Превенција и
промоција
здравља

Подстицање
развоја културе

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа културе

3

1

4

2

Укупан број
прегледаних
жена/укупан
број посета
гинеколога

3.280/216

3.228/360

Укупан број
прегледане
деце/укупан
број посета
педијатра

6.120/408

5.297/444

Број одржаних
предавања

260

176

126.000/15

126.000/
15

Број грађана у
Граду/Општин
и у односу на
укупан број
установа
културе
Укупан број
посетилаца на
свим
културним
догађајима
који су
одржани
Број
запослених у
установама
културе у
односу на
укупан број
запослених у
ЈЛС

153.150

142.216

170/2357

175/2280

5.500.000

5.500.000

5.135.000,00

5.135.000,00

93,36

800.000

800.000

783.680,00

783.680,00

97,96

337.524.202

66.158.992

403.683.194

297.150.529,62

42.791.021,11

339.941.550,73

84,21

268.838.613

66.158.992

334.997.605

247.259.874,42

42.791.021,11

290.050.895,53

86,58

37

Програмска
активност:
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштв
а

Програмска
активност:
Остваривање
и
унапређивањ
е јавног
интереса у
области
јавног
информисањ
а

Пројекат:
Инвестиције
у области
културе

Пројекат:
Завод за
заштиту
споменика
културеСанација и
конзервација
споменкомплекса
Стратиште
Пројекат:
Завод за
заштиту
споменика
културеКонзервациј

12010002

12010004

1201-П1

Број програма
и пројеката
подржаних од
стране
Града/Општин
е намењених
остетљивим
друштвеним
групама

8

Број програма
и пројеката
удружења
грађана
подржаних од
стране
Града/Општин
е

39

43

Повећање
интересовања
грађана за
развојПовећана
понуда
квалитетнихмеди
јских садржаја из
области
друштвеног
живота локалне
заједнице
културе

Број
програмских
садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања

16

26

Повећање
интересовања
грађана за развој
културе

Број
реконструисан
их /
одржаваних
објеката
Број израђених
пројеката
техничке
документације

3

0

Унапређење
разноврсности
културне понуде

8

3

3

8.111.000

8.111.000

7.905.809,70

7.905.809,70

97,47

40.000.000

40.000.000

38.326.900,00

38.326.900,00

95,82

6.073.200

6.073.200

2.846.878,00

2.846.878,00

46,88

1201-П2

Унапређење
очувања
културноисторијског
наслеђа

Проценат
извршених
санација и
конзервација
на споменику

100%

2%

14.000.000

14.000.000

309.678,50

309.678,50

2,21

1201-П3

Унапређење
очувања
културноисторијског
наслеђа

Проценат
извршених
конзервација и
рестаурација
на споменику

100%

100%

501.389

501.389

501.389,00

501.389,00

100,00

38

аи
рестаурација
Споменкостурнице
интернираца
Ковин

Програм 14 Развој
спорта и
омладине

Програмска
активност:
Подршка
локалним
спортским
организација
ма,
удружењима
и савезима

Програмска
активност:
Подршка
предшколско
ми
школском
спорту

Програмска
активност:
Одржавање
спортске
инфраструкт
уре
Програмска
активност:
Спровођење
омладинске
политике

1301

13010001

13010002

13010003

13010005

Обезбеђење
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки
града/општине

Обезбеђивање
услова за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта у
граду/општини

Унапређење
предшколског,
школског и
рекреативног
спорта

Редовно
одржавање
постојећих
спортских
објеката од
интереса за
град/општину
Подршка
активном
укључивању
младих у
различите

Број спортских
организација
преко којих се
остваруј јавни
интерес у
области спорта
Број посебних
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
града/општине
Број годишњих
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
града/општине
Број програма
којима се
реализују
активнсости
школског
спорта
Број објеката
који је
доступан за
коришћење
предшколском
и школском
спорту

117

112

35

35

85

85

20

22

443.625.123

443.625.123

383.062.049,13

383.062.049,13

86,35

258.397.709

258.397.709

258.392.500,00

258.392.500,00

100,00

30.253.000

30.253.000

30.234.675,88

30.234.675,88

99,94

40

40

Број
постојећих
функционални
х спортских
објеката

25

25

98.381.801

98.381.801

85.681.756,01

85.681.756,01

87,09

Број младих
корисника
услуга мера
омладинске
политике

42000

40000

6.760.832

6.760.832

6.513.819,04

6.513.819,04

96,35
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Пројекат:
Инвестиције
у области
спорта

1301-П1

Програм 15 Опште
услуге
локалне
самоуправе

0602

Програмска
активност:
Функционис
ање локалне
самоуправе и
градских
општина
Програмска
активност:
Функционис
ање месних
заједница

Програмска
активност:
Сервисирање
јавног дуга

Програмска
активност:
Градско
правобранил
аштво

06020001

06020002

06020003

06020004

друштвене
активности
Планска градња
нових
спорстских
објеката,
реконструкција и
редовно
одржавање
постојећих
спортских
објеката од
интереса за
град/општину
Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
града/општине у
складу
надлежностима и
пословима
локалне
самоуправе
Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и
органа градске
општине
Обезбеђено
задовољавање
потреба и
интереса
локалног
становништва
деловањем
месних заједница
Одржавање
финансијске
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
Заштита
имовинских
права и интереса
града/општине

Број
изграђених/
реконструисан
их јавних
спортских
објеката

4

0

49.831.781

49.831.781

2.239.298,20

2.239.298,20

4,49

Број донетих
аката органа и
служби
града/општине

30.000

25.237

1.108.740.972

1.108.740.972

891.819.240,07

891.819.240,07

80,44

Проценат
решениих
предмета у
календарској
години

60,00%

34,00%

720.833.740

720.833.740

595.653.196,77

595.653.196,77

82,63

Степен
остварења
финансијских
планова
месних
заједница

100%

85,31%

65.512.858

65.512.858

55.887.750,50

55.887.750,50

85,31

Учешће
издатака за
сервисирање
дугова у
текућим
приходима ≤
15%

6.50%

5,23%

264.313.461

264.313.461

211.181.641,94

211.181.641,94

79,90

Број решених
предмета у
односу на
укупан број
предмета на
годишњем
нивоу

600

1308

8.637.941

8.637.941

8.228.078,05

8.228.078,05

95,26
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Програмска
активност:
Омбудсман

06020005

Број грађана
чија су права
заштићена
кроз поступак
пред
заштитником
грађана у
односу на
укупан број
поступака
Проценат
остварења
програма
националних
мањина који се
финанскра из
буџета града

150

146

6.724.267

5.938.286,35

5.938.286,35

88,31

7.590.000

7.590.000

7.023.807,21

7.023.807,21

92,54

1.626.500

1.626.500

1.600.500,00

1.600.500,00

98,40

06020009

22.547.205

22.547.205

0,00

0,00

0,00

06020010

2.000.000

2.000.000

0,00

0,00

0,00

3.500.000

3.500.000

3.354.696,00

3.354.696,00

95,85

06020007

Програмска
активност:
Правна
помоћ

06020008

Програмска
активност:
Управљање
у ванредним
ситуацијама

Број поднетих
притужби

6.724.267

Програмска
активност:
Фунциониса
ње
националних
савета
националних
мањина

Програмска
активност:
Текућа
буџетска
резерва
Програмска
активност:
Стална
буџетска
резерва

Обезбеђена
заштита права
грађана пред
управом и
јавним службама
града/општине и
контрола над
повредама
прописа и
општих аката
града/општине

06020014

Остваривање
права
националних
мањина у
локалној
заједници

Организована
првна помоћ
грађанима

Заштита
насељених места
Глгоњ, Јабука и
део Панчево од
Тамиша и
Иванова од
Дунавапревентине мере
и мере у случају
поплава

100/150

140/146

100%

100%

Број
реализованих
пројеката
националних
мањина

10

5

Број корисника
правне помоћи

1.800

1.473

Набавка пумпи

да

да
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Пројекат:
"Пут ка
родној
равноправно
сти у граду
Панчеву"

0602-П1

Повезивање свих
субјеката
заштите и
спасавања,
праћење
ситуације на
терену,
прикупљање и
обрада података
и прослеђивање
надлежном
субјекту на
решавање, као и
пријем и обрада
позива грађана
којима треба
помоћ током
ванредних
догађаја и
ванредних
ситуација
Успостављање
институционалн
их предуслова и
јачање
капацитета за
укључивање
родне
перспективе
(gender
mainstreaming) у
доношењу
програма, одлука
и стратешких
докумената.
Унапређење
сигурности и
безбедности
жена, њихова
партиципација
при доношењу
одлука, као и
већа доступност
услуга које
одговарају
њиховим
потребама.

Набавка
опреме за
Ситуациони
центар града
Панчева

да

да

Број одржаних
семинара и
обука / број
учесника-ца
запослених у
институцијама,
јавним
предузећима и
установама,
службама и
одељењима
локалне управе

30 / 100

20 / 100

Број одржаних
активности,
догађаја и
јавних акција у
граду, сеоским
месним
заједницама,
ромским
насељима/број
учесница у
активностима
и догађајима

300 / 500

655.000

655.000

565.000,00

565.000,00

86,26

300 / 500
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Јачање
институционалн
их оквира за
спровођење
политика родне
равноправаности
у граду Панчеву
кроз повећање
капацитета,
надлежности и
видљивости
Савета за родну
равноправност
и доступност
информација о
спровођењу
политика
једнаких
могућности и
родне
равноправности.

Донете
смернице за
годишњи план
рада Савета,
информисање
доносиоца/тељк
и одлука и
запослених у
градској управи
о активностима
Савета за родну
равноправност,
број мушкараца
активно
укључених у
рад
Савета за РР,
број јавно
доступних
садржаја
обрађених кроз
родну
перспективу са
локалног,
националног и
глобалног

400/1000

400/1000

да

не

нивоа
Пројекат:
Одржавање
пословног
простора
Програм 16 Политички
систем
локалне
самоуправе
Програмска
активност:
Функционис
ање
Скупштине
Програмска
активност:
Функционис
ање
извршних
органа
Пројекат:
Избори у
2017. години

0602-П2

Поправка крова
због
прокишњавања

2101

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа
политичког
система локалне
самоуправе

21010001

Функционисање
локалне
скупштине

Број седница
скупштине
општине

12

21010002

Функционисање
извршних органа

Број седница
извршног
органа

2101-П1

Конституисање
органа месних
заједница ради
континуираног и
несметаног
функционисања,

Број бирача
уписаних у
бирачки
списак

Извршени
радови

4.800.000

4.800.000

2.386.283,25

2.386.283,25

49,71

78.886.275

78.886.275

43.060.790,08

43.060.790,08

54,59

9

43.105.613

43.105.613

16.412.411,25

16.412.411,25

38,07

90

81

33.943.750

33.943.750

25.128.471,38

25.128.471,38

74,03

22.000

10.623

1.836.912

1.836.912

1.519.907,45

1.519.907,45

82,74
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Програм 17 Енергетска
ефикасностпредуслов за
бољу
животну
средину у
прекогранич
ном региону
Румунија Србија ИПА
Пројекат:
Енергетска
ефикасностпредуслов за
бољу
животну
средину

а у циљу
обезбеђивања и
задовољавања
основних
потреба и
интереса
становништва

Број бирачких
места

14

6

0501

Увођење
енергетске
ефикасности у
јавне зграде

Проценат
имплементациј
е пројеката у
области
енергетске
ефикасности

25%

2,9

22.930.336

22.930.336

671.338,83

671.338,83

2,93

0501-П1

Енергетски
унапређен
објекат
регоналне
спортске хале

Набављена
модерна
опрема за
грејање и
хлађење

да

не

22.930.336

22.930.336

671.338,83

671.338,83

2,93

5.911.432.433

66.158.992

5.977.591.425

4.600.366.452,08

42.791.021,41

4.643.157.473,19

77,68
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Министарство финансија Републике Србије је маја 2017. године донело Упутство за
праћење и извештавање о учинку програма којим је одређен начин праћења и извештавања о
учинку програмског буџета државних органа и јединица локалне самоуправе.
Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о
учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), као и извештај о учинку програма за
првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај). Извештаје достављају
локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским
календаром.
Корисници буџета локалне власти су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку
програма локалном органу управе надлежном за финансије до 31. марта текуће године, заједно са
годишњим финансијским извештајем.
Локални орган управе надлежан за финансије је у обавези да достави Министарству
финансија - Сектору буџета годишњи извештај о учинку до 15. априла текуће године за претходну
годину који обједињује све појединачне извештаје корисника буџетских средстава.
Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти, локални орган
управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта одлуке о завршном рачуну
буџета. На тај начин се надлежни извршни орган локалне власти, скупштина локалне власти и
јавност информишу о резултатима оствареним у претходној години коришћењем средстава буџета
локалне власти.
Предлог одлуке, односно одлука о завршном рачуну буџета локалне власти, заједно са
образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне
власти, објављује се на интернет страници Града.
Саставни део програмског дела буџета је Извештај о учинку програма корисника буџета
јединице локалне самоуправе за 2017. годину који садржи:
1. износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима
у буџету за завршену фискалну годину, износе утрошених средстава, као и проценат извршења по
програмима, програмским активностима и пројектима;
2. преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у завршеној фискалној
години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и
пројеката, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених вредности;
3. образложење спровођења програма, програмских активности и пројекта у односу на
постављене циљеве и опредељена, односно утрошена средства.
Министарство финансија је припремило обрасце за годишњи извештај о учинку програма
за 2017. годину и доставило локалним самоуправама. Град Панчево је у складу са Упутство за
праћење и извештавање о учинку програма 13. априла 2018. години доставио Министарству
финансија Извештај о учинку програма за 2017. годину на прописаним табелама.
У складу са Законом о буџетском систему и Упутство за праћење и извештавање о учинку
програма, прикупљени извештаји о учинку програма корисника буџета Града прилажу се као део
образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину.
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226
ЈЛС
Програм
Одговорно
лице

ПАНЧЕВО
1101
1. Урбанизам и просторно планирање
директор ЈП "Урбанизам" Панчево, Ђурица Доловачки

Усвојен буџет за
2017
416.264

Текући буџет за
2017
416.320

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
текући буџет
2017
333.455

80,1%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Током 2017.године дошло је до реорганизације ЈП"Дирекција" Панчево, која је од 01.09.2017. године
променила пословно име и седиште, а правни следбеник ЈП"Дирекције" Панчево је ЈП"Урбанизам" Панчево.
Делатност израде просторник и урбанистучких планова, урбанистичких пројекта и пројеката парцелације и
препарцелације је остала као претежна делатност реорганизованог предузећа. У 2017. години предузеће је
радило на изради 5 планова Генералне регулације и 3 стратешке процене. Предузеће је радило и на изради 7
Планова детаљне регулације. Осим тога, планирана је израда 12 урбанистичких и геодетских пројеката за
потребе спровођења планских докумената.
Од укупног броја планираних планских докумената, током 2017. године није донет ни један План генералне
регулације и ако је предузеће интензивно радило на свих 5 планова. Израђена је једна стратешка процена, а
завршетак друге две се очекује у првој пловини 2018. године.
У 2017. години израђено је 6 Планова детаљне регулације, и у току је израда још једног плана.
број израђених урбанистичких и геодетских пројеката је остварен у знатно већем обиму од планираног израђено је 17, а планирано 12 пројеката.

Назив циља програма

Повећање покривености територије планском документацијом

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена вредност
у 2017.

Повећање покривености територије планском
документацијом

%

извор верификације

Одлуке Скупштине града Панчева о усвајању 6 планова детаљне регулације
15 Потврда надлежног Секретаријата да је документација урађена у складу са
планским актом

95

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Циљана вредност није могла бити остварена у делу који се односи на
израду планске документације због дужине прибављања потрбних подлога
и услова надлежних институција са једне стране, а са друге стране због
80 додатних потреба и захтева за уређење простора у оквиру обухвата
планова до којих је долазило током израде планске документације

46

Шифра
ЈЛС

Назив
ПАНЧЕВО

226
1. Урбанизам и просторно планирање

Програм

Усвојен буџет за
2017

1101
0001
Просторно и урбанистичко планирање
директор ЈП "Урбанизам" Панчево, Ђурица Доловачки

193.774

Текући буџет за
2017
193.774

у 000 динара
Проценат
извршења у
Извршење у односу на текући
2017
буџет
173.169
89,4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Три Плана генералне регулације као и План детаљне регулације који нису били усвојени у 2017.
години су у завршној фази израде.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Повећање покривености територије планском и
урбанистичком документацијом
Јединица мере

Број усвојених планова генералне регулације у односу
на број предвиђених планова вишег реда и
стратешких процена утицаја планова на животну
средину усвојених планова генералне регулације у
односу на број предвиђених

ком

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

5

5

Остварена
вредност у 2017.

2
стратешке

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА- 1 ШИРИ
ЦЕНТАР (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево још није стигао до
усвајања из разлога што је у међувремену било доста захтева инвеститора
али и потреба града (захтеви Секретаријата за урбанизам) за корекцијом
појединих параметара (локација).
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ целина 8 - Комплекс ХИП "Петрохемија",
ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија нафте Панчево" са стратешком проценом
утицаја Плана на животну средину није усвојена у 2017. због додатних
потреба и захтева фабрика јужне зоне (Уредбом Владе РС формирано је
Лучко подручје и Азотара је подељена на Азотару и Специјалне Луке) и исте
промене је потребно имплементирати у ПГР ц8 као и усвојене ПДР-ове у
оквиру овог ПГРа.
За ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ целина 3 проширена Миса са гробљем у Панчеву је
била донета Одлука о циљаним изменама Плана (углавном саобраћајница),
да би сагледавањем важећег плана и ситуације на терену у току 2017. године
била измењена Одлука и достаљен нам је на Измену План у целости, осим
делова који морају да остану у складу са Плановима вишег реда, што
изискује много већу ангажованост.

план
извор верификације

Број донетих планова детаљне регулације ради
усаглашавања са плановима вишег реда

извор верификације

ком

1

7

6

ПДР Блок 087 КОМУНАЛНА ЗОНА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ није
усвојен јер Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину није
завршена из разлога специфичности намене и неопходне спољне сарадње.
Иначе План мора да иде на усвајање у комплету са Статешком проценом
утицаја Плана на животну средину, уколико иста мора да се израђује.

план

47

Број урбанистичких пројеката, геодетских пројеката за
потребе спровођења планских
докумената,енергетских елабората и енергетских
пасоша

8

ком

12

13 геодетских пројеката за потребе спровођења планских докумената,
2 Урбанистичка пројекта (капела у Иванову, бензинска станица у Ковачици),
2 енергетска елабората (Дивчибаре и Б.Брестовац)

17

план

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Инвестиционо,текуће одржавање објеката ЈП Дирекција
ради повећања квалитета пословног окружења
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Број интервенција/поправки на објектима

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у 2017.

3

3

10

10

извор верификације

Број интервенција на инсталацијама и
противпожарној опреми и редовни прегледи
инсталација и опреме
извор верификације

Завршни рачун ЈП "Урбаноизам" Панчево за 2017. годину
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Шифра
226

ЈЛС

Назив

ПАНЧЕВО

1. Урбанизам и просторно планирање

Програм
Програмска
Одговорно лице

активност

Усвојен буџет Текући буџет
за 2017
за 2017

1101
0004
Социјално становање
вд директора ЈКП "ГСА" Панчево, Ненад Ракић

62.031

62.031

у 000 динара
Проценат
извршења у
Извршење у односу на
2017
текући буџет
30.417
49,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Завршена је изградња осам станова за социјално становање у Панчеву, Чумићева 52. Добили
смо употребну дозволу, укњижен је у Катастру - етажирали смо објекат и станове, добили
кућни број и осигурали објекат. По Програму пословања за 2017. годину планирана је и
изградња осам станова у Глогоњу, ул. Ослобођења, али према Закњучку Града панчева ова
инвестиција је пренета на ЈУП-истраживање и развој ДОО Београд. У току 2017. године
издвојена су средства за градњу 10 станова за социјално становање у Панчеву, ул. Светозара
Милетића 29, завршена је препарцелација земљишта, урађен урбанистички пројекат, следе
локацијски услови и израда пројекта према оквирном споразуму. Очекује се да изградња
објекта буде завршена до краја 2018.
године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Унапређење стамбеног положаја грађана

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

8

Број лица којима је решено стамбено питање

24

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Објекат у Глогоњу са осам станова је преусмерен на ЈУП, објекат у Чумићевој са
осам станова је завршен, а у току је објекат у Панчеву, Светозара Милетића са
8 десет станова уместо осам првобитно планирано.

Остварена
вредност у 2017.

број изграђених станова
извор верификације
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Наз
ив

ПАНЧЕВО

1. Урбанизам и просторно планирање

Програ
м
Пројека
т

Усвојен буџет Текући буџет
за 2017
за 2017
72000
72000

1101
1101-П1
Одржавање стамбених зграда
вд директора ЈКП "ГСА" Панчево, Ненад Ракић

Извршење у
2017
71988

у 000 динара
извршења у
односу на
текући
буџет
100,0%

Одговорно лице
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Уговором о регулисању међусобних односа између града Панчева и ЈП "ГСА", ЈП обавља послове
давања у закуп, предузима послове везане за израду техничке документације за изградњу,
реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање, припрема документације за озакоњење
објеката, за упис објеката и катастарску евиденцију, заступање пред судовима, органима управе и
др. станова за социјално становање, градских станова и станова за расељавање. ЈП "ГСА" спроводи
техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове неопходне за обављање
поверених делатности, као и друге послове по налогу Града.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Подстицање одговорног управљања и одржавања
стамбених зграда у власништву града
Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

420

Број уговора о закупу

извор верификације

Број извршених реконструкција и адаптација станова
извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Број Уговора о закупу су достигли 95% циљне вредности, за број
новоизграђених станова већ дато образложење кроз ПА 4, а извршене
400 реконструкције и адаптације су веће због више захтева корисника и
обезбеђених средстава буџета.

уговори о закупу

Број новоизграђених станова
извор верификације

Остварена
вредност у 2017.

24

8

10

15

број изграђених станова

издате фактуре-ситуације о извршеним радовима на градским становима
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С

Наз
ив

ПАНЧЕВО

1. Урбанизам и просторно планирање

Програ
м
Пројек
ат
Одговорно лице

1101
1101-П2
Уређивање грађевинског земљишта
в.д.директор ЈП "Урбанизам" Панчево, Ђурица Доловачки

у 000 динара
Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у
односу на
за 2017
2017
2017
текући буџет
83.459
83.515
57.881
69,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

ЈП"Урбанизам" Панчево, као правни следбеник ЈП"Дирекција" Панчево учествује у поступку
експропријације односно административног преноса кроз израду и иницирање спровођења у СКН
пројекта парцелације односно препарцелације земљишта, иницирање поступка за утврђивање јавног
интереса, и покретања
поступка за експропријацију одн.административни пренос који покреће Градски правобрнилац града
Панчева. Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину предвиђена су средства за ескпропријацију
одн.
административни пренос за прибављање земљишта на 4 локације у граду Панчеву и то:
- обезбеђивање земљишта за изградњу-експропријација парцела које улазе у састав Банијске у Панчеву
- обезбеђивање земљишта за изградњу-експрорпијација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву
- обезбеђивање земљишта за изградњу-експрорпијација парцела које улазе у састав улице Стевана
Сремца у Панчеву
- Експропријација кат.парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за Нову градску депонију

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број окончаних поступака експропријације

извор верификације

Стварање планског и правног основа за изградњу
инфраструктурних објеката

Јединица мере

1

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

3

Остварена
вредност у 2017.

4

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
обезбеђивање земљишта за изградњу-експропријација парцела које улазе у
састав Банијске у Панчеву ( ЈП"Урбанизам" Панчево након спровођења
пројекта препарцелације прикупља потребну документацију за израду и
достављање иницијативе ГП града Панчева за покретање поступка пред
Секретаријатом за имовину ГУ града Панчева)
- обезбеђивање земљишта за изградњу-експрорпијација парцела које улазе у
састав улице Македонске у Панчеву - дана 1.12.2017. године, након
спровођења пројекта препарцелације, ЈП"урбанизам" Панчево је поднео
иницијативу за покретање поступка експропријације са свом потрбном
документацијом ГП града Панчева, на основу које је ГП града Панчева пред
надлежним органом управе покренуо поступак експропријације)
0 - обезбеђивање земљишта за изградњу-експрорпијација парцела које улазе у
састав улице Стевана Сремца у Панчеву (12.12.2017. године, поднета је
иницијатива од стране ЈП"Урбанизам" Панчево, ГП града Панчева за
покретање поступка али постоји проблем који се односи на идентификацију
власника обзиром да у међувремену није спроведена промена у катастру)
- експропријација кат.парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице
за Нову градску депонију- још увек је у току поступак пред Секретаријатом за
имовину ГУ града Панчева ( и даље је немогуће спровести поступак за 1
парцелу, обзиром да није окончан поступак пред Агенцијом за реституцијуРС)

Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину
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ЈЛС

Назив
ПАНЧЕВО
1. Урбанизам и просторно планирање

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Усвојен буџет за
2017
5.000

1101
1101-П3
Партиципативно буџетирање 2017
градоначелник града Панчева, Саша Павлов

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући буџет за
Извршење у односу на текући
2017
2017
буџет
5.000
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Тим за организацију и имплементацију фаза у процесу партиципативног буџетирања уз учешће јавности у изради
дела буџета града Панчева за 2017. годину се током јавних презентација одржаних од 5. до 7. септембра 2016.
године упознао са радовима свршених студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
Тим за процес партиципативног буџетирања за 2017. годину је констатовао да од предложених 14 пројеката који
су били предмет даљих разматрања у процесу партиципативног буџетирања за 2017. годину, треба извршити
селекцију 3 пројекта. Имајући у виду садржај 14 пројеката тј. да су неки пројектибили преамбициозни за наше
прилике, предлог је да се селекција пројеката врши
двостепено: да се у првом кругу вредновања „искуључе“ пројекти који су неизводљиви, тј. да у даље оцењивање
„прођу“ пројекти који су изводљиви уз разумно ангажовање ресурса.
Градско веће града Панчева на седници одржаној 28.11.2016. године донело је закључак број II-05-06-24/2016-46
којим привата
предлог Тима за организацију и имплементацију фаза у процесу партиципативног буџетирања уз учешће јавности у
изради дела буџета града Панчева за 2017. годину о предлозима пројеката о којима ће се грађани изјашњавати путем
гласања, и то:
• Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе
• Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни
програми и активности за децу и одрасле
• Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинасирање
уређења фасада Гласање је одржано у периоду од 05. до 07. децембра 2016. године и то:
• 05. до 07. децембра 2016. године гласање је било омогућено путем анкете на званичној интернет презентацији града
Панчева
• 07. децембра 2016. године гласање је омогућено непосредним гласањем у граду Панчеву и свим насељеним
местима града Панчева (Градски услужни центар од 8:00 до 19:00 часова и месне канцеларије од 8:00 до 15:00
часова).Укупно је прикупљено 1016 гласова, а ранг листа по броју гласова је следећа:
1. Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе – 494 гласа
2. Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинансирање уређења фасада – 318 гласова
3. Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава –
едукативни програми и активности за децу и одрасле – 204 гласа
Електронским путем, на Интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs укупно је прикупљено 543 гласа,
односно 53,44% гласова, а путем анкетног листића се о предлозима изјаснило 473 грађана, што износи 46,56% од
укупног броја гласова.
Назив циља програмске активности/пројекта

Опремање локација / зона јавне намене

Градско веће града Панчева, као предлагач Одлуке о буџету града Панчева, сагласило се да се у буџету града
Базна динара на Циљна
Панчева за 2017.Назив
годину
планирају средства уЈединица
износу
од 5.000.000,00
име вредност
реализације Остварена
пројекта
индикатора
мере
вредност у 2017.
вредност 2016.
у 2017.
Активирање Градске шуме – израда пројектнотехничке документације за туристичко-рекреативне стазе одабраног у процесу партиципативног буџетирања за 2017.
годину.

Припремљена пројектно-техничка документација

ДА

НЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање
надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона
јединица Градске управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења
инвестиција од 01.09.2017. године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево је водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим
пословима бави Секретаријат за инвестиције. Још увек се ради на обезбеђивању услова за
реализацију пројектне идеје у вези са изградњом пешачке стазе на подручју Градске шуме, а које
подразумева свеобухватну анализу и решавање низ правно-формалних и захтевних
инфраструктурних радова које превазилазе далеко пројектну идеју и са тим у вези и унапред
опредељена средства. У наредном периоду ће се радити на томе да до тога дође, како би могли
да дођемо до момента израде пројектно-техничке документације, али комплетан велики
пројекат уређења тог подручја сигурно неће моћи да буде реализован у 2018. години.

Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2017. годину
извор верификације
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ПАНЧЕВО
1102
2. Комуналне делатности
Члан Градског већа града Панчева за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја

Усвојен буџет
за 2017
885.085

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући буџет за Извршење у односу на текући
2017
2017
буџет
890.849
567.300
63,7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са Чланом 5.став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 88/11 и 104/16)
комуналну делатност у граду Панчеву обавља 15 јавно комуналних предузећа и 2 јавна предузећа. Наведена
предузећа је је основала Скупштина града Панчева, а на основу основу посебних одлука истима поверила
обављање комуналне делатности. У складу са Чланом 4. Закона о комуналним делатностима, град Панчево
обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних
објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности
и њихов развој. Град Панчево у складу са законом уређује услове за обављање комуналних делатности, права и
обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин
вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Назив циља програма
Назив индикатора

Степен задовољства квалитетом рада ЈКП
("СИСТЕM 48")

извор верификације

Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности
Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

90

100

Остварена вредност
у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индика

У циљу побољшања квалитета пружених комуналних услуга,
град Панчево је увео "систем 48". "СИСТЕМ 48" представља
јединствен информациони систем који служи за боље
управљање градом и квалитетнијом контролом јавних
предузећа. Обједињујући рад свих јавних предузећа у граду
"Систем 48" омогућава решавање проблема и захтева
грађана, располагање средствима на нов, модеран и
функционалан начин заснован искључиво на техничким
подацима и чињеницама. Цео систем је осмишљен да би
78
грађанима био на услузи 24 сата дневно. У најкраћем року
дежурне службе јавних предузећа излазе на терен и у року
од 48 сати се добија одговор о статусу решавања
пријављеног проблема грађана. Систем је у потпуности у
функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају
проблем из домена комуналних предузећа.

Извештај "СИСТЕМ 48" од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
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1102
0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Ђура Брдарски, сарадник

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
153592
156592
130391
83,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности је врешна по пријавама. Обим је смањен, јер се сваке године
смањује број замена светиљки због уградње квалитетније опреме.Тако да се и у
предстојећем периоду планира исти тренд смањења.

Назив циља програмске активности/пројекта Адекватан квалитет јавне расвете

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

Циљна
у 2017.

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Због уградње квалитетније опреме , број замене светиљки је мањи од
вредност у
палнираних, такав ће се тренд наставити и у наредном периоду.
2017.

Укупан број интервенција по поднетим
2211
2101
1990
иницијативама грађана за замену светиљки ком.
када престану да раде
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
извор верификације
Панчева
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1102
0002
Одржавање јавних зелених површина
В.Д. Директора ЈКП "Зеленило" Панчево

Усвојен буџет за Текући буџет за
2017
2017
131160
131160

Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
2017
текући буџет
131138
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

ЈКП "Зеленило" Панчево је у протеклих дванаест месеци 2017. године спровело следеће послове на
одржавању јавних зелених површина: Кошење, грабуљање и утовар траве на јавним зеленим површинама,
садња лишћарског и четинарског дрвећа у граду, садња и попуна летњим и јесењим расадом рондела и
жардињера, садња ружа,окопавање, заливање, плевљење и прихрана минералним ђубривима, скупљање и
утовар лишћа, ангажовање камиона на сакупљању и утовару као и механизације на заливању садног
материјала и цвећа, одржавање високе вегетације, орезивање живе ограде, утовар посечене дрвне масе и живе
ограде, израда мобилијара и одржавање дечијих игралишта, израда игралишта за кућне
љубимце,кићење града за новогодишње празнике и скидање новогодишње расвете.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује
и одржава зеленило у односу на укупан број м2
зелених површина

Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама уређења и одршавања зеленила

Јединица мере

м2

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

25.066.660

25.066.660

19.900

19.900

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Са оствареним вредностима индикатора Предузеће је у целости испунило
остварење текућег буџета. Јуна месеца 2017. године дошло је до примене новог
ценовника комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у граду што је
аутоматски утицало на износ финансијских средстава који је даље правдан у
грађевинским књигама. Такође на динамику повлачења финансијских средстава
утицао је нови начин преноса средстава обзиром да се од јула 2017. године, након
упутства државног ревизора, прелази на испостављање фактура за извршене
13.955.585
радове. Фактурисањем извршених радова на одржавању јавних зелених
површина неопходно је фактурисање и обрачунатог ПДВ-а, што додатно утиче на
реализацију буџетске позиције намењене за Програм 2 одржавања јавних
зелених површина. Финансијски износ је довољан за мањи обим радова од
планираних.

надлежна комисија
извор верификације

Укупан број јавних зелених површина на којима се
уређује и одржава зеленило (по дужном метру)

м
надлежна комисија

извор верификације

Са оствареним вредностима индикатора Предузеће је у целости испунило
13.977 остварење текућег буџета. Јуна месеца 2017. године дошло је до примене новог
ценовника комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у граду што је
аутоматски утицало на износ финансијских средстава који је даље правдан у
грађевинским књигама. Такође на динамику повлачења финансијских средстава
утицао је нови начин преноса средстава обзиром да се од јула 2017. године, након
упутства државног ревизора, прелази на испостављање фактура за извршене
радове. Фактурисањем извршених радова на одржавању јавних зелених
површина неопходно је фактурисање и обрачунатог ПДВ-а, што додатно утиче на
реализацију буџетске позиције намењене за Програм 2 одржавања јавних
зелених површина. Финансијски износ је довољан за мањи обим радова од
планираних.
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Динамика уређења јавних зелених површина (рад
радника/сат)

Адекватан квалитет пружених услуга уређења и
одржавања јавних зелених површина

Јединица мере

час

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

58500

58500

надлежна комисија

ком

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Са оствареним вредностима индикатора Предузеће је у целости испунило
остварење текућег буџета. Јуна месеца 2017. године дошло је до примене новог
ценовника комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у граду што је
аутоматски утицало на износ финансијских средстава који је даље правдан у
грађевинским књигама. Такође на динамику повлачења финансијских средстава
утицао је нови начин преноса средстава обзиром да се од јула 2017. године, након
47.607 упутства државног ревизора, прелази на испостављање фактура за извршене
радове. Фактурисањем извршених радова на одржавању јавних зелених
површина неопходно је фактурисање и обрачунатог ПДВ-а, што додатно утиче на
реализацију буџетске позиције намењене за Програм 2 одржавања јавних
зелених површина. Финансијски износ је довољан за мањи обим радова од
планираних.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације

:Динамика уређења јавних зелених површина (број
усађених садница и осталог садног материјала)

Остварена
вредност у 2017.

163500

163500

Са оствареним вредностима индикатора Предузеће је у целости испунило
169.369 остварење текућег буџета.

надлежна комисија
извор верификације
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1102
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Директор ЈКП"Хигијена"

Усвојен
буџет за
2017
116.916

Текући буџет за
2017
116.916

Извршење у
2017
116.916

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на текући
буџет
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За одржавање хигијене, тј. ручно и механичко чишћење, прање и уклањање снега јавних површина;
услуге хватања и хуманог збрињавања паса и мачака луталица и уклањање анималног отпада, а све
са површина јавне намене ЈКП"Хигијена" је планирана у износу од 99.875.565 динара и
реализација је 100%, тј 99.875.531 динар. У складу са Програмом пословања током 2017.год је
укупно ручно
очишћено 72.324.500 м2, машински 19.619.023 м2 и опрано 7.898.000м2.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Степен покривености територије услугама одржавања
чистоће јавно-прометних површина (број улица које се
чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)
извор верификације

Количина тврдих јавних површина које се сервисирају
машински чисте у м2
извор верификације

Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама одржавања чистоће јавних површина
Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

%

90

90

231.060

232.009

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

90

Надлежна комисија
м2

232.009 Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Надлежна комисија
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Усвојен буџет за

Текући буџет за

Извршење у 2017

у 000 динара
Проценат
извршења у

Програм

2017

1102

Програмска активност

0004

Одговорно лице

Зоохигијена

односу на текући
буџет

2017
41353

41581

35336

85,0%

Секретар секретаријата за заштиту животне средине, Зденка Миљковић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата надзор и сузбијање штетних инсеката – комараца, крпеља и оса.На основу налога који је издат од
стране одговорног лица, стручна кућа врши мониторинг на терену и доставља Извештај о утврђеној бројности, врсти и заражености
комараца или крпеља и даје предлог за врсту третмана ( са земље, из ваздуха, за ларве или одрасле форме инсеката ) као и територију
коју је потребно третирати. На основу овога се издаје налог извођачу за сузбијање инсеката, као и надзору који врши надзор сузбијања и
у року од 48 сати од извођења самог сузбијања, поново ради мониторинг.Овај мониторинг има за циљ да утврди успешност третмана, тј
на којим локацијама и за колико се бројност смањила. Уколико на одређеној локацији бројност није смањена за више од
50%популације, извођач је дужан да понови третман о свом трошку.Ова активност се врши у току целе године, јер се у зимском периоду
ради сузбијање тзв „ кућних форми “комараца.То су одрасле јединке које унутар објеката-ходници, тавани, подруми и сл презимљавају
до пролећа.Сузбијање оса се врши по позиву грађана на јавним зеленим површинама за свако гнездо посебно.
Систематска дератизација мишоликих глодара обухвата организацију мониторинга и прогнозу глодара у Граду и насељеним местима и
то: дератизација стамбених зграда и индивидуалних домаћинстава –око 32.000 јединица; дератизација нехигијенских насеља – око 360
кућа на око 70 хектара;дератизација приобаља око 60 км ( појас 100 м ширине ).Програм систематске дератизације реализоваће се два
пута годишње. ( пролеће – јесен ). Ова програмска активност такође подразумева надзор и извођача дератизације.Надзор је у обавези да
:
-сачини План рада за мониторинг глодара са организацијом и динамиком, у зависности од услова и специфичности локалитета и
достави Наручиоцу.
-изврши теренска истраживања за праћење појаве, врста , бројности и процену активности популације, активних и потенцијалних
жаришта:
- израђује Извештаје о стању на терену:
-изради картограме „ жаришта “ ( катастар штетних глодара).На основу налога који је издат од стране одговорног лица, надзор ради
мониторинг, теренска истраживања и даје Извештај о стању на терену. На основу Извештаја се даје налог извођачу да приступи
сузбијању глодара на терену под контролом надзора.

Назив циља програмске активности/пројекта

Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана

Базна
Назив индикатора

Остварена вредност у 2017.
вредност 2016.

Повећање третираних површина за сузбијање
глодара и инсеката, смањење бројности истих

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности ин

Циљна вредност

Јединица мере

у м2

у 2017.

у м2

комарци- ларве 1.800 хектара;одрасли авион 7.000
хектара;одрасли земља 15.500 хектара;кесице
ларвицид 45.883 кесица; крпељи 300 хектара;
дератизација јесен:1.050 улаза;20.308
домаћинстава,канали и приобаље 60 км,нехигијенска
насеља 70 хектара,гробља села 4,9 хектара,неуређене
зелене површине 12 хектара,9 депонија

Због спровођења јавна набавке велике вредости и
ступања Уговора на снагу – крај маја- почетак јуна
месеца, пролећна систематска дератизација глодара
није изведена.

Извештаји надзора пре и после третмана комараца и крпеља; Извештаји извођача
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Програм
Програмска
активност
Одговорно
лице

1102
0005
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
директор предузећа

у 000 динара
извршења у
Текући буџет Извршење у
односу на
текући буџет
за 2017
2017
120
120
120
100,0%

Усвојен
буџет за
2017

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

ЈКП "Качарево" врши услугу издавања пијачних тезги. За остваривање ове
активности потребно је чишћење и прање тезги, пијачног простора и јавног
тоалета после сваке пијаце и повремено одржавање исправности металних тезги.
Обезбеђивање пијачног простора је неопхдно у насељу величине Качарева јер се
становницима пружа адекватна услуга куповине намирница без одласка у град.
Назив циља програмске активности/пројекта

Адекватан квалитет пружених услуга уређивања,
одржавања и коришћења пијаца

Назив индикатора

Број опремљених пијачних места у односу на укупан
број пијачних места предвиђених у складу са
градском одлуком
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

%

100

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

100

Завршни рачун предузаћа за 2017. годину
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1102
0006
Одржавање гробаља и погребне услуге
директор предузећа

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен
Текући буџет Извршење односу на текући
буџет за 2017
за 2017
у 2017
буџет
920
920
792
86,1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ова активност се огледа у погребним услугама као и одржавању гробаља (чишћење,бетонирање)и сл. Сам
поступак пријема покојника и сахрањивање је веома деликатан посао . Гробље је неопходан простор и
веома је важно обављати ову програмску активност на што квалитетнији и уљуднији начин и старати се да у
грађевинском и естетком смислу буде пристојно а и увек чисто и окошено

Назив циља програмске активности/пројекта

Оптимална покривеност територије града/општине
одржавањем гробаља и погребним услугама

Назив индикатора

:Степен попуњености активних гробаља ( сви
капацитети су попуњени изузев Новог гробља)

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

90

80

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Овај износ није у целости реализован због временских услова . Исти радови
су одложени за март 2018. године (насипање поља 13 и изградња бочних
69,2 сервисних саобраћајница)

Остварена
вредност у 2017.

Завршни рачун предузаћа за 2017. годину
извор верификације

Број изграђених капела
извор верификације

број

4

0 Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања је дошло због недостатка документације.
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Усвојен буџет
за 2017
9815

1102
0008
Управљање и снабдевање водом за пиће
директор предузаћа

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући
односу на
буџет за Извршење
у 2017
2017
текући буџет
9815
9732
99,2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Предузећа покривају услуге производње, дистрибуције воде и одржавање јавних чесми корисницима
услугама као и квалитетним водоснабдевањем.

Назив циља програмске активности/пројекта

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора

број отклоњених кварова по км водоводне мреже

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

95

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

95

радни налог
извор верификације
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
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у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
10250
10250
2159
21,1%

1102
1102-П1
Инвестиције у области јавне расвете
Светозар Топић,саветник

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Реализација ове програмске активности касни и због недостака пратеће
документације. У току 2018 године планира прибављање исте и завршетак реализације.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Назив индикатора
број пријава нарушавања безбедности

Повећање личне, имовинске безбдедности и
безбедности саобраћаја

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Остварена
вредност у
2017.

БР
0
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

0

број саобраћајних незгода

БР

0

извор верификације

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

извор верификације

0

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

62

Шифра
ЈЛС

Назив
ПАНЧЕВО

226

у 000 динара
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буџет за
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1102
Реконострукција водоводне мреже у насељу Глогоњ
1102-П2
Бобан Тасковић,сарадник

2017
5.953

Проценат
извршења у
односу на
2017
текући буџет
5.238
88,0%

Текући буџет Извршење у

за 2017
5.953

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овај пројекат је реализован, треба још да се уради техничка преглед који ће бити урађен 2018.
године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора

Број контрола које су показале адекватан квалитет
воде у односу на укупан број контрола
извор верификације

Јединица мере
%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

100

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Одступање се односи на технички преглед.

88

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града Панчева
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

1102
1102-П3
Изградња кишне канализације
Директор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, Александар Радуловић

Усвојен буџет за Текући буџет за
2017
2017
357.762

360.298

Извршење у
2017
116.948

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
32,5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2017. години завршени су планирани радови на изградњи дела фекалне канализације у Омољици,
Иванову и Јабуци, у складу са потписаним уговором, а у 2018. години планира се наставак радова из
средстава која су опредељена Одлуком о буџету за 2018. годину.
Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип - средства из кредита по Одлуци из
2015. Године
Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи канализационе мреже
Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ и
прибављање употребне дозволе

Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву - средства кредита из
2017. Године
Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи канализационе мреже
Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ и
прибављање употребне дозволе
Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву - средства АП Војводине
Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи канализационе мреже
Планирано за 2018 : Израда генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево - средства кредита по
Одлуци из 2016. године
Стање 2017 : Завршена израда пројкктно техничке документације
Планирано за 2018 : Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2017. године
Стање 2017 : Завршено 10% уговорених радова на изградњи колектора
Планирано за 2018 : Завршетак радова на изградњи колектора, технички преглед објекта, картирање

Назив циља програмске активности/пројекта

Максимална могућа покривеност корисника и територије
услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

да

Завршена техничка докуменатација (да/не)

да

извор верификације

ЈКП"Водовод и канализација" Панчево и Секретаријат за стамбено комуналне
послове

Проценат изграђности планиране канализационе
мреже

%

извор верификације

ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, Интерна документација

Максимална могућа покривеност корисника и
територије услугама снабдевања водом

%

извор верификације

ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, Интерна документација

100

100

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

95

У 2017. години завршени су радови на изградњи канализационе мреже, у току
2018. године остало је да се уради технички преглед објеката, картирање и
прибављање употребне дозволе и завршетак радова на изградња градског
фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав

98
Недостајућа средства се прибављају на конкурсима Републике и Покрајне
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
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1102
1102-П4
Изградња паркинга
Тасковић Бобан,сарадник

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
2870
2870
861
30,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Реализација овог пројекта касни и због недостатка техничке документације, у наредном
периоду почеће се са реализацијом овог пројекта.

Назив циља програмске активности/пројекта Оптимална покривеност корисника и територије
услугама паркинг сервиса

Назив индикатора
број изграђених паркинга
извор верификације

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност у
До одступања је дошло због недостатка потребне докуменатције .
у 2017.
2017.
ком
35
10
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

Циљна
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

1102
Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу
1102-П5
Снежана Митић,саветник

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући буџет Извршење у
односу на
Усвојен
за 2017
2017
буџет за 2017
текући буџет
4125
4125
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Реализација овог пројекта није изведена због недостатка техничке докуменатције, која
је обезбеђена и радови ће ускоро почети.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Израда техничке документације
извор верификације

Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних
простора
извор верификације

Уређење и одржавање пијачних простора на територији
града Панчева

Јединица мере
КОМ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

2

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања је дошло због недостатка документације.

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града Панчева

КОМ

3

0 До одступања је дошло због недостатка документације.

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града Панчева
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у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на
за 2017
за 2017
2017
текући буџет
23034
23034
3506
15,2%

1102
1102-П6
Изградња и одржавање капела
Тасковић Бобан, сарадник,Снежана Митић, саветник

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. До кашњења у реализацији ове пројектне активности је дошло и због недостатка
документације која је прибављена и радови ускоро почињу.

Назив циља програмске активности/пројекта Повећање обима и квалитета погребних услуга

Базна
Назив индикатора

број изграђених капела
извор верификације
број реконструисаних капела
извор верификације

Јединица
мере

вредност
2016.

Образложење одступања оства

Циљна
у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

До одступања је дошло због недостка документације.

ком
3
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

0

ком
1
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

0

До одступања је дошло због недостка документације.
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Прог
рам
Прој
екат
Одговорно лице

Усвојен
Текући буџет
буџет за 2017
за 2017
20.471
20.471

1102
1102-П7
Проширење Новог гробља у Панчеву
В.Д. Директора ЈКП "Зеленило" Панчево

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
текући буџет
2017
14.163

69,2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

ЈКП "Зеленило" Панчево је извршило земљане радове на проширењу Новог гробља, насипање пута
што представља само део радова за поље 12 и његову нивелацију и изградњу сервисне
саобраћајнице.

Назив циља програмске активности/пројекта

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља
и погребних услуга

Назив индикатора

Степен попуњености активних гробаља

извор верификације

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

80

80

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У пословној 2017. години према Одлуци о буџету града Панчева
извршени су радови у целости за одобрен износ од 5.471.346,00
динара. Након ребаланса буџета за намену проширења Новог гробља
одобрен је износ од 15.000.000,00 динара. Овај износ није у целости
реализован због временских услова који су утицали на немогућност
69,2
реализације уговорених радова на изградњи сервисних саобраћајница.
Исти радови су одложени за март 2018. године (насипање поља 13 и
изградња бочних сервисних саобраћајница) и биће финансирани из
преноса салда.

Надзорни орган и надлежна комисија
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Прог
рам
Проје
кат
Одговорно лице

1102
1102-П8
Изградње водоводне мреже
Директор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, Александар Радуловић

Усвојен
буџет за
2017
744

у 000 динара
Проценат
Текући
извршења у
буџет за Извршењ односу на
2017
е у 2017 текући буџет
744
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској - средства из кредита по Одлуци из
2016. године
Завршени су уговорени радови на изградњи водоводне мреже, средства која су била обезбеђена у
2017. години била су намењена за Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне
мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе
Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне мреже у РГЗ и
прибављање употребне дозволе
Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској - средства из кредита по Одлуци из 2016.
Године Услуге по уговору - средства АП Војводине
Завршени су уговорени радови на изградњи водоводне мреже, средства која су била обезбеђена у
2017. години била су намењена за Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне
мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе
Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне мреже у РГЗ и
прибављање употребне дозволе

Назив циља програмске активности/пројекта

Максимална могућа покривеност корисника и територије
услугама снабдевања водом

Назив индикатора

Проценат покривености територије услугама
снабдевања водом

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У току 2017. године започет је низ радњи, које је неопходно завршити,
а захтевају време, како би се створили услови за технички преглед
објекта, картирање изграђене водоводне мреже у РГЗ и прибављање
98 употребне дозволе, које ће се обавити у току 2018. године.

ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, Интерна документација
извор верификације
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

1102
1102-П9
Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета
Директор ЈКП"Хигијена"

Усвојен буџет
за 2017
6.000

Текући буџет за
2017
6.000

у 000 динара
Проценат
извршења у
Извршење у
односу на
2017
текући буџет
0

0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Све су чешћа питања грађана а и неповољни коментари кроз разне облике медијских извештавања о питању
брзине решавања проблема не постојања ни једног јавног тоалета у Панчеву тј у градској средини у којој живи
преко 80.000 становника.
ЈКП "Хигијена" је указивала да се на постојећем јавном тоалету да би био у функцији морају извршити већи
инвестициони радови.
Једини јавни тоалет у граду Панчеву затворен је на основу Решења Секретаријата за инспекцијске пословеОдељења грађевинске инспекције града Панчева од 19.02.2013.
Велики проблем у покретању санације постојећег тоалета су и нерешени имовинско правни односи везани за
јавни тоалет. Због тога се и добијање дозвола за покретање било каквих радова доводи у питање.
Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета су решење овог проблема и
средства би се повукла по спроведеној јавној набавци, потписивању уговора и реализацији

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Потписан уговор

Набављени јавни тоалети

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

ДА

Остварена
вредност у 2017.

НЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Припремна документација и потребне дозволе нису комплетиране, те се није
могло приступити покретању јавне набавке

извор верификације
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3. Локални економски развој
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Усвојен буџет
за 2017
77.318

Проценат
Текући
извршења у
буџет за Извршење у односу на
2017
текући буџет
2017
79.088
53.343
67,4%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности, а самим тим
обезбеђивање
стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција,
као и отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине, као и
омогућавање кроз реализацију мера и програма кроз Локални акциони план запошљавања,
унапређење услова пословања кроз Јавни позив подршке ММСП сектору, суфинансирање пртојеката
у области привреде, израде стратечких докумената и др.
Такође, Град Панчево током календарске године конкурише за средства код различитих извора
финансирања (Аутономна покрајина Војводина, Република Србија, ИПА програми.
Током извештајног периода конкурисано је на 35 Конкурса, а одобрено 15 Пројеката, у оквиру
подршке локалном економском развоју. Уговори су склопљени у различитим областима који
утичу на локални економски развој и та средства су прерасподељена носиоцима
реализације тих Пројеката (др. Секретаријатима , ЈП и др.).
Назив циља програма

Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних
активности

Назив индикатора

Број пројеката у оквиру програма подршке
локалноm економском развоју
извор верификације

Јединица мере

бр

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

мин 6

мин 10

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У извештајном периоду смо се трудили да аплицирамо на што више
Конкурса, тако да смо успели да добијемо више него како смо планирали и
15 остварили боље резултате.

Остварена вредност
у 2017.

Закључени Уговори
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0001
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Проценат
извршења
у односу
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у на текући
буџет
за 2017
за 2017
2017
3.409
3.409
342
10,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата све мере за спровођење утврђене политике локално-економског
развоја, као и предлагање мера за њено спровођење и унапређење. Активности се односе на израду
планова, стратегија и програма развоја града, иницирање пројеката локалног економског развоја,
учествовања у изради, припреми реализацији пројеката из екстерних извора финансирања и израда
промо материјала.Аналитички, плански, нормативни и административни послови у области
привредног и локалног економског развоја су се одвијали у складу са планираном динамиком, са
мањим изменама. Измене су се дешавале из објективних разлога, ради унапређења услова
пословања.Закључени су уговори за реализацију следећих активности: консултантске услуге, услуге
превођења, промо-материјал и добијене су субвенцији од АП Војводине, за реализацију у 2018.
години.

Назив циља програмске активности/пројекта

Подршка функционисању Секретаријата за привреду и
економски развој што дугорочно води повољнијим
условима пословања у локалном амбијенту

Назив индикатора

Број склопљених уговора за спроведене поступке
јавних набавки у вези са обављањем активности
Секретаријата за привреду и економски развој

Јединица мере

бр

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

3

3

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

3

Закључени Уговори
извор верификације
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1501
1501-П1
Суфинансирање пројеката из области привреде
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Усвојен

Текући

буџет за

буџет за

2017
130

2017
1.900

Извршење у

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на

2017
текући буџет
1.000
52,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Панчево током календарске године конкурише за средства код различитих извора финансирања
(Аутономна покрајина Војводина, Република Србија, ИПА програми, конкурси и покрива
суфинанисрајући део пројеката приликом конкурисања.У извештајном периоду конкурисали смо на 35
конкурса који се финансирају из различитих фондова, од тога је одобрено 15 Пројеката.
Такође, Градско веће је одобрило суфинансирање за Пројекат ,,Уређење градсог понтона на Тамишу у
Панчеву” у износу од 130.000,00 динара.
РЦР Банату је пренето уговором из ТБР 1.000.000,00 динара за Пројекат ,,Изградња
бициклистичке стазе у Јужном Банату-I фаза” .
Граду Панчеву су у извештајном периоду уплаћена средства из АП Војводине, у укупном износу од
770.000,00 динара (420.000,00 динара и 350.000,00) за реализацију два Пројекта, која ће се реализовати у
2018. години.
Уговори су склопљени у различитим областима који утичу на локални економски развој и та средства
су прерасподељена носиоцима реализације тих Пројеката (др. Секретаријатима , ЈП и др.).

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број поднетих предлога пројеката

Реализација пројеката од значаја за локално енономски
развој

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

2

4

Остварена вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У извештајном периоду смо се трудили да аплицирамо на што
више Конкурса, тако да смо успели да добијемо више него како
12
смо планирали и остварили боље резултате.

Закључени Уговори
извор верификације
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Програ
м
Пројека
т
Одговорно лице

1501
1501-П2
Одрживост пројеката - обележавање партнерске сарадње Панчево-Карансебеш
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у односу на
текући буџет
2017
за 2017
2017
150
150
150
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Историјски архив Панчево у партнерству са Градом Панчевом упутио је позив колегама из
Карансебеша (Румунија) за обележавање заједничке значајне годишњице, а имајући у виду
вишегодишњу успешну сарадњу на пројектима финансираним кроз ИПА Програм прекограничне
сарадње Румунија-Србија. Историјски архив у Панчеву у сарадњи са архивом из Карансебеша је
припремио и организовао изложбу поводом 230 година од изградње поштанског пута од Панчева до
Карансебеша.Дана 03.05.2017. године делегација из Карансебеша је посетила град Панчево ради
договора око организације заједничке изложбе током 2017. године. Дана 10.05.2017. године
Историјски архив Панчево доставио је Секретаријату за привреду и економски развој захтев бр. 03801/17 за пренос средстава за ове намене. Поступајући по овом захтеву, Градоначелник града
Панчева донео је Решење о преносу средстава број: II-06-020-2/2017-337 од 15.05.2017. године.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Одржана изложба
извор верификације

Организовање изложбе поводом 230 година од изградње
поштанског пута од Панчева до Карансебеша

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

број

1

Остварена вредност
у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

1

Решење Градоначелника
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у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
2017
1.097
36,5%

Усвојен буџет Текући буџет Извршење у

1501
1501-П3
Подршка МСПП сектору - унапређење услова пословања
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

за 2017
3.007

за 2017
3.007

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Подршка МСПП сектору у виду доделе бесповретних средстава предузетницима, микро и малим
правним лицима - привредним субјектима са територије града Панчева; Скупштина града Панчева
донела је Одлуку о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицимапривредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме
У извештајном периоду Град је расписао Конкурс за доделу средстава и размотрено је 12 пристиглих
пријава (након утрошка средстава пристигло је јос 4 пријаве).Одобрено је финансирање 6 (шест)
пристиглих пријава.Од тога 3 (три) пријаве су реализоване, у укупном износу од 1.096.584,00 динара (I
круг), у извештајном периоду.
План града је био да се сва средства определе до краја 2017. године, али 3 (три) уговора су из
техничких разлога реализована у 2018. години.Предузећа су дужна да доставе Извештај о наменском
утрошку средстава.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Минимум 1 одлука о додели средстава по конкурсу

извор верификације

Унапређење пословног амбијента за МСПП сектор

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

1

1

Остварена вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализовано је 1.096.584,00 динара за три закључена
уговора.Планирана разлика средстава, у укупном износу од
1.410.000,00 динара, није реализована у 2017. години која је
1 планирана за још три уговора, јер је један апликант одустао, тако да је
из техничких разлога све реализовано у 2018. години.

Решење Градоначелника и Закључак Градског већа

75
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Усвојен буџет
за 2017
1.400

1501
1501-П4
Цертификација града Панчева
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Проценат
Текући
извршења у
буџет за Извршење у односу на
2017
текући буџет
2017
1.400
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Континуирано унапређење пословног амбијента, привлачење инвестиција и подстицај развоја локалне
економије и позиционирање града Панчева у региону.Градска управа континуирано ради на
унапређењу пословног амбијента и одржавању и унапређењу стандарда повољног пословног
окружења садржаним у критеријумима за сертификацију града са повољним пословним окружењем
BFCSEE
У поступку стицања и одржавања статуса града са повољним пословним окружењем у Југисточној
Европи, град Панчево у 2017. години треба да приступи процесу ресертификације (2 године након
стицања сертификата), али с обзиром да је регионални Секретаријат за ову сертификацију радио на
иновирању програма ресертифкацију градова/општина одложена је за 2018/2019 годину.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Потврда у вези са стеченим стандардом повољног
пословног окружења - ресертификација

Одржавање стандарда повољног пословног окружења

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

1

Остварена вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Процесу се није приступило у 2017. години из разлога што НАЛЕД
припрема ревизију критеријума и развија нови (електронски) систем
0 за извештавање и доказивање испуњености критеријума од стране
општина

извор верификације
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

1501
1501-П5
Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2017. годину
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Усвојен буџет за Текући буџет за
2017
2017
34.000

34.000

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
текући буџет
2017
30.365

89,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину, у извештајном периоду - спроведено је 8 мера:
1. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА (оджан 29.3.2017.)
- учествовало 34 послодаваца
- учествовало 1000 незапослених лица
-предвиђена средтва ЛАПЗ 2017 - 500,000
-утрошена средства 33.360,00 (само промо материјал)
2. СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА
- учствовало 23 послодавца
- учествовало 28 кандидата
Предузећа су обавези да доставе Извештај о присутности на пракси
- предвиђена средства 600.000,00
- утрошена средства 372.722,60
3. СТРУЧНА ПРАКСА
- учествовало 42 послодаваца
- учествовало 44 незапослених лица
НСЗ након окончања мере доставља Извештај о утрошку средстава.Анексом Споразума по
инструкцији Града неутрошена средства се враћају граду.
- предвиђена средства 5.000.000,00
- утрошена средства 9.346.500 (увећана мера за 4.346.500,00)
4. ЈАВНИ РАДОВИ
- учествовало 20 послодаваца
- учествовало 39 незапослених лица
НСЗ након окончања мере доставља Извештај о утрошку средстава.Анексом Споразума по
инструкцији Града неутрошена средства се враћају граду.
- педвиђена средства 1.600.000,00 Град
1.309.090,91 НСЗ
- утрошено средстава 2.472.955,00 Град
1.309.090,91 НСЗ
укупно : 3.782.045,91
5. СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА
- учествовало 7 школа
- добило средства 6 школа
- предвиђена средства 1.400.000,00
- утрошена средства 1.400.000,00
На крају извештајног периода организује се јавна презентација Пројеката.
6. ПРАВНО ФИНАНСИЈСКО САВЕТОВАЊЕ
- учествовало 3 агенције
- прошла агенција „Конект 1997“ са најмањим износом на месечном нивоу 4.980,00
Агенција доставља месечне Извештаје о утрошку средстава.

77

- превиђена средства 1.698.556,00
- средства се исплаћују наредних годину дана на основу Извештаја о праћењу корисника на месечном
нивоу
7. САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
- учествовало 46 лица
- субвенције добило 15 лица
Предузетник доставља Извештај Агенцији, а Агенција Граду-годишњи Извештај.
- предвиђена средства 8.500.000,00
- утрошена средства биће 4.655.592,00 (мера умањена како би се додало за Јавни рад и Стручну праксу)
8. НИС ШАНСА (уместо мере Отварање нових радних места)
- 73 приправника (од тога 60 приправника са средњом стручном спремом и 13 приправника са
високом стручном спремом) износи 12.249.905,28 динара. 50% финасира Град ( 6.124.952,64 динара),
а остатак НИС.
Град Панчево финансира 16 приправника.
НИС Шанса доставља Изводе из појединачне пореске пријаве (ППП)

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Реализација минимум 6 активних мера запошљавања

Реализација Локалног акционог плана запошљавања

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

КОМ

6

Остварена
вредност у 2017.

7

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У извештајном периоду је измењен Локални акциони план запошљавања и
8 том приликом је уведена још једна мера НИС Шанса.

Извештаји о реализацији мера
извор верификације
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1501
1501-П6
Чланство у домаћим и међународним организацијама
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у
односу на
текући буџет
2017
за 2017
2017
26.317
26.317
20.255
77,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Уговор о годишњој чланарини између Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панево и оснивача
закључен је 15.03.2017. године. Уговор о годишњој чланарини, поред осталог, дефинише висину
чланарине и динамику плаћања. Чланарина Града Панчева за 2017. годину по овом уговору износи
23.966.359,00 динара. Град Панчево је овом основу измирио три рате од по 5.991.590,00 динара.
На основу Споразума о чланству између града Панчева и удружења „Национална алијанса за локални
економски развој“ (НАЛЕД) број VI-22-3-1/2013. год, Град је преузео обавезу плаћања годишње
чланарине према категорији чланства којој припада у складу са актом НАЛЕД-а. Град Панчево је од
2015. године у категорији чланства ''Амбасадори'' за коју је предвиђена годишња чланарина у износу од
5.000,00 ЕУР. По
овом основу град Панчево активно сарађује са НАЛЕДОМ и измирио је обавезу плаћања годишње
чланарине.
Градоначелник града Панчева донео је Решење број II-06-020-9/2016-686 од 25.10.2016. године којим је
предвиђена исплата финансијских средстава у износу од 1.601.198,00 динара за финансирање
оперативних
трошкова рада члана-оснивача друштва „Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат“
д.о.о. Зрењанин за 2016. годину, а на основу Анекса 6. Уговора чланова потписаног од стране града
Панчева.
С обзиром да ова исплата није извршена до краја 2016. године, Градоначелник граада Панчева донео је
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број II-06-020-2/2017-126 од 22.02.2017. године
којим су измирене наведене обавезе. Имајући у виду да је04.07.2016. године Скупштина града Панчева
донела је Одлукуо о иступању града Панчева из Регионалног центра за друштвено-економски развој –
Банат, доо Зрењанин („Службени лист града Панчева“ број 20/16), у будуће није потребно планирати
средства за ове намене.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Учешће у пројектима, програмима и/или активностима
организација чији је град Панчево члан

Јединица мере

Циљна вредност

Остварена

у 2017.

вредност у 2017.

Број пројеката, програма и/или активности
организованих од стране организација у којима је
учествовао град Панчево
извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Базна
вредност 2016.

3

2

2

Решење Градоначелника
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Ј
Л
С

Наз
ив

ПАНЧЕВО

у 000 динара

3. Локални економски развој

Програ
м
Пројек
ат
Одговорно лице

1501
1501-П7
Оснивање Регионалне Развојне агенције Јужни Банат
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у односу на
текући буџет
2017
за 2017
2017
225
225
134
59,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Панчево један је од 10 оснивача Регионалне развојне агенције Јужни Банат. Уговор о
оснивању закључен је 20.01.2017. године. Оснивачи су Град Панчево, Град Вршац, Општина
Ковин, Општина Ковачица, Општина Алибунар, Општина Бела Црква, Општина
Пландиште, Општина Опово, Грађевинско предузећа ФИННЕТ-инжењеринг доо Панчево и
ХИТЕАМ доо за услуге из Вршца. Седиште Агенције је у Панчеву, у улици Карађорђева
бр.4. Регистрација у Агенцији за привредне регистре је извршена 10.02.2017. године.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Основана Регионална Развојна агенција Јужни Банат

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

1

Регистрација у Агенцији за привредне регистре
извор верификације

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

1

Уговор о оснивању и Уговор о годишњој чланарини

80

Ши
фра226

ЈЛС

Наз
ив

ПАНЧЕВО

3. Локални економски развој

Програм
Пројекат
Одговорно лице

1501
1501-П8
Црвени магацин
Душка Мрвош, саветник

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у
текући
буџет
за 2017
2017
2017
8.680
8.680
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Реализација ове програмске активности касни и због исправке граница парцела тј.због
усклађивања стварносг стања са катастром.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Степен искоришћености ревитализованих браунфилд
локација

Ревитализација браунфилд локација за покретање
привредних активности

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

1

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања је дошло због застоја у исправци документације.

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града Панчева
извор верификације

81

Шифра

Назив

226
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

ПАНЧЕВО
1502
4. Развој туризма
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у односу на
за 2017
2017
2017
текући буџет
25.154
27.282
22.463
82,3%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Тражи се начин за екстерно финансирање и израду (Стратегије) Програма развоја
туризма на локалу.

Назив циља програма

Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији
која се односи на туризам

Назив индикатора

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

Усвојен Програм развоја туризма на локалу

НЕ

ДА

Остварена вредност
у 2017.

НЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нисмо имали опредељена средства у узвештајном периоду за ове
сврхе и из екстерних извора нисмо добили средтва за реализацију
Програма.

Нема
извор верификације

82

Шифра
ЈЛС

Назив
ПАНЧЕВО

226
4. Развој туризма

Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

1502
0002
Промоција туристичке понуде
директор Туристичке организације града Панчева, Никола Стоилковић

Усвојен

Текући буџет за

буџет за 2017
19529

2017
19557

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
2017
текући буџет
18565
94,9%

Извршење у

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење и промоција града и туристичке понуде, обезбеђење информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке вредности града, подстицање програма изградње
туристичке инфраструктуре и унапређење простора, сарадње између привредних и других субјеката
у туризму, обезбеђивање туристичке сигнализације, организовање туристичко-информативног
центра, организовање и учешће у организовању туристичких, културних и других скупова и
манифестација, посредовање у пружању услуга у домаћој радиности. У прву делу године планиран је
рад на прикупљању материјала, израда, дизајн и штамапње промотивног материјала који се током
целе године дистрибуира и промовише туристичка понуда града на манифестацијама, сајмовима и
фестивалима, као и на разним догађајима било да их организује Туристичка организација града
Панчева или да је она један од суорганизатора догађаја, као и одласцима на многобројне како
домаће, тако и међународне сајмове туризма, манифестација, фестивала и сл. који промовишу
туристичке производе, домаћу радиност и занате, гастрономске и сл. догађаје, сајмове наутике, и сл.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на
циљаним тржиштима

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

9

број дистрибуираног пропагандног материјала
извор верификације

9

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

9

фактура издата од даваоца услуга

83
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Наз
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ПАНЧЕВО

4. Развој туризма

1502
1502-П1
Повећање функционалности понтона на реци Тамиш
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен
Текући буџет Извршење у односу на
буџет за
2017
за 2017
2017
текући буџет
820
2.920
36
1,2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Стварање услова за повећање функционалности понтона на реци Тамиш (испуњавање
техничких услова и испуњавање административних услова у циљу прибављања одобрења о
постављању); У извештајном периоду су предузети следећи кораци::
1. прибављени су копија плана и препис листова непокретности за катастарске парцеле
5828 и 8181/1 КО Панчеву на којима је постављен градски понтон
2. припремљен и поднет пројекат Министарству туризма за додатна средства за ове намене
3. добијена појашњена у погледу чланова 6. и 7. Одлуке о постављању понтона тј.
појашњено је коју документацију треба доставити у циљу прибављања одобрења за
Постављање, прибављен образац који треба доставити Секретаријату за урбанизам,
Грађевинске и стамбено-комуналне послове
4. прибављено Решење о издавању водних услова од Секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и занатство
5. поднет Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта на
електродистрибутивну мрежу са свим прилозима
6. прибављен Захтев за закључење уговора о коришћењу водног земљишта ЈВП
Воде Војводине
7. предат Захтев Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу ради
вршења Техничког прегледа
Закључком бр. II-05-06-15/2017-78 од 20.12.2017. године Градско веће града Панчева
одредило је Туристичку организацију града Панчева за носиоца посла по Уговору о
коришћењу бесповратних средстава бр. 144-401-2454-17/2017-44 од 10.11.2017. године,
који је град Панчево закључио са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам
АПВ, а у вези са Конкурсом за доделу
Назив циља програмске активности/пројекта

Повећање функционалности понтона на реци Тамиш
Базна

Циљна вредност

Остварена

Назив индикатора
мере
вредност у са
2017.
бесповратних
средстава Јединица
локалним
самоуправама
вредност 2016.
у 2017.
Добијање
сагласности ЕПС-а
радиза
прикључење
територије
АПВ
суфинансирање
пројеката
од значаја
за1
Број
0
1
понтона на електро мрежу
развој туристичког потенцијала
ФактураАПВ.
издата од издаваоца услуга
извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
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4. Развој туризма

Програ
м
Пројек
ат
Одговорно лице

1502
1502-П2
Организација манифестација
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у
текући
буџет
за 2017
2017
2017
1075
1075
932
86,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Организација манифестација у циљу промоције туризма. У питању је организација три
манифестације : Дан Дунава, Еко регата и Новогодишњи базар.Основ:Стратегија развоја
града Панчева 2014-2020.Стратешки приоритет 11- Развој туризма.
У извештајном периоду организоване су 3 (три) манифестације: “Дан Дунава”, “Еко регата
Тамиш” и Новогодишњи базар.
Дан Дунава -Одржан 17. јуна 2017. године, са почетком у 10.00 часова на Тамишком кеју.
Еко регата Тамиш - Одржана 18.08.2017. године
Новогодишњи базар-путем ТОП-а- Одржан 28.,29. и 30.12.2017. године

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Организација три манифестације
извор верификације

Промоција туризма кроз организацију манифестација

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

број

3

3

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

3

Закључци Градског већа

85

Шифр
226
а

ЈЛ
С

Назив

ПАНЧЕВО

4. Развој туризма

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Усвојен буџет за Текући буџет за
2017
2017
2930
2930

1502
1502-П3
Партиципативно буџетирање 2016
секретар Секретаријата за привреду и економски развој

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
2017
текући буџет
2930
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Потребна опрема и завршни радови на пристану и стављање туристичког пловила у
фумкцију.
У извештајном периоду после спроведеног другог круга поступка јавне набавке дана
02.09.2016. године закључен је Уговор о набавци туристичког пловила и потребне
опреме бр. XI-13-404-129/2016 између
Градске управе града Панчева и предузећа Сидро доо Остружницам, а рок за испоруку
је био туристичког пловила је 31.12.2017. године.Због непредвиђених околности дана
29.12.2016. године закључен је Анекс уговора о набавци туристичког пловила и
потребне опреме XI-13-404-129/2016, којим је продужен рок за завршетак посла до
14.02.2017. годинеСачињен је Записник о квалитативном и квантитативном пријему у
коме је назнечено да ће након доставе потребне документације извршити исплата
Назив циља програмске активности/пројекта

Повећање квалитета турисичке услуге на територији града

преосталих средтава.
Базна
Назив индикатора

Остварена
вредност у 2017.
вредност 2016.

Набавка туристичког пловила и потребне опреме

Број

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Циљна вредност

Јединица мере
у 2017.

0

1

1

Записник о квалитативном и квантитативном пријему
извор верификације
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Шифр
а 226

ЈЛ
С

Назив

ПАНЧЕВО

4. Развој туризма

Прог
рам
Прој
екат
Одговорно лице

1502
1502-П4
Цикло-мотел
Душка Мрвош, саветник

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Усвојен
Текући буџет за Извршење
текући
буџет за 2017
2017
у 2017
буџет
800
800
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Након тога успели смо да ускладимо активности , стигао је испарвљен идејни
пројекат и аплицираћемо за локацијске услове.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Израђено идејно решење (да/не)
извор верификације

Повећање квалитета туристичке услуге на територији
града/општине

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

да

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

До одступања је дошло због промене одговорног пројектанта.

не

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града Панчева
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у 000 динара

Назив

Шифра
226
ЈЛ
С
Програм
Одговорно лице

ПАНЧЕВО
0101
5. Пољопривреда и рурални развој
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Проценат извршења
Усвојен буџет за Текући буџет за
у односу на текући
Извршење у 2017 буџет
2017
2017
230880
230880
135532
58,7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм 5 Пољопривреда обухвата спровођење две програмске активности и четири пројекта. Програмска
активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са програмима
П1, П2 и П3 подразумева активности планиране у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину, док Програмска активност 0101-0002 Мере подршке
руралном развоју, обухвата активности неопходне за спровођење Програма мере подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2017. годину. Програм 0101-П4
обухвата заштиту пољопривредног земљишта, усева и засада од елементарних непогода.

Назив циља програма

Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора

Јединица мере

Коришћење пољопривредних површина у
односу на укупне пољопривредне
%
површине

извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

90

Образложење одступања оств
Остварена
вредност у
С обзиром да је у 2017. години
2017.
спроведен само први круг
лицитације за давање у закуп
и на коришћење
пољопривредног земљишта у
77 државној својини у граду
Панчеву, дошло је до
одступања од циљне

број закључених уговора
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Шифра Назив

ПАНЧЕВО

226

ЈЛС

у 000 динара

5. Пољопривреда и рурални развој

Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

0101
0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

Проценат извршења
Усвојен буџет за Текући буџет Извршење у у односу на текући
буџет
2017
за 2017
2017
207958
207958
118790
57,1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру програмске активности Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници обухваћена је заштита уређење и коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини према Годишњем програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину и то
кроз ангажовање пољочуварске службе, уклањање дивљих депонија расутих по
атару, одржавања атарских путева, уређења каналске мреже
Назив циља програмске активности/пројекта Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем

функцији одводњавања и др.
Назив индикатора

м3 уклoњених дивљих депонија расутих по
атару
извор верификације
Назив индикатора

Kилометар по атарском путу
извор верификације

Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

м3

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
вредност у Након спроведене јавне набавке за услугу чишћења и уклањања
у 2017.
2017.
дивљих депонија расутих по атару и уређење канала који је трајао
две године укупно је уклоњено у 2016. години: 30.564,73м3 и у
25000
12603,39 2016. години 12.603,39м3 отпада расутих по атару.
Циљна

Извештаји стручног надзора
Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

км

30

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
вредност у Закључен је уговор са АПВ Покрајинском секретаријатом за
у 2017.
2017.
пољопривреду,водопривреду и шумарство Нови Сад и спроведена
јавна набавка за извођача радова дана 18.12.2017. године.
15
0 Реализација уговора је у 2018. години.
Циљна

Закључени уговори

Назив циља програмске активности/пројекта Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада

Назив индикатора

Број извештаја пољочуварске службе
извор верификације

Јединица
мере
број

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

12

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикат
Остварена
вредност у
Пољочуварска служба је редовно достављала месечне извештаје.
2017.
12

12

Извештаји пољочуварске службе
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
226

Назив
ПАНЧЕВО
5. Пољопривреда и рурални развој

0101
0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
5900
5900
4415
74,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
На основу члана 13. ст. 1. и 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”,
бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС”, бр. 24/2015, 111/2015 и 110/2016) и члана 59. и 98. ст.
3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”, бр. 25/15 – пречишћен текст и 12/2016), по претходној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине датој Решењем бр. 320-00-3670/2017-09 од
05.06.2017. године, Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 16.06.2017. године донело је П Р О Г Р А
М ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ГРАД ПАНЧЕВО ЗА
2017. ГОДИНУ
Oпис планираних мера
2.1. Назив и шифра мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 102
Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нoвих технологија,
стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско
становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи,
пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима везаним за развој руралних
средина. Осавремењавање асортимана и додавања уметничке димензије производима старих заната и домаће
радиности, повећава се вредност традиционалних производа и производа руралног туризма, како би, поред
очувања трациционалних форми и преношења знања и вештина на младе, био постигнут и комерцијални ефекат а
производи били прилагођени захтевима тржишта. Пољопривредно-туристичке манифестације имају значај не само
у развоју руралног туризма већ представају и један од начина промоције и пласмана како пољопривредних, тако и
производа домаће радиности. Поред сеоског туризма, Град Панчево има потенцијале и за развој ловног туризма.
Одрживи развој руралних подручја поред економских, који јесу приоритетнији, успоравају социјални фактори.
Демографски показатељи указују на тренд депопулације сеоских насеља: смањење сеоског становништва за 5,72 % у
односу на два пописа 2002/2011, индекс старења је 122,6, учешће млађих од 15 година је 14,33%, а старијих од 65
година 23,43%. Поред тога, учешће градског становништва са завршеним факултетом је десет пута веће у односу на
сеоско становништво, што нам говори о одливу образованог становништва у градове. Такође је недовољно развијен
културни живот, а социјалне услуге су мање доступне. У руралним насељима је мрежа институција слабије развијена
у односу на урбано насеље. Иако у свих девет сеоских насељених места постоје домови културе, недостају програми,
нарочито намењени младима.
Ова мера је у складу и националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и
руралног развоја 2014. – 2024., као и са Стратегијом развоја града Панчева 2014 - 2020 године, стратешки приоритет
4 – Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре, активност 4.1.5 – Стимулативне мере за
пољопривредна удружења и стратешки приоритет 11 – Развој туризма, мера 11.1 – Унапређивање туристичке
понуде, активност 11.2.3 – Унапређивање привредних манифестација.
Ефекти који се очекују су:
- унапређењe пољопривредне производње,
- диверзификација непољопривредних активности кроз унапређење домаће радиности и свих видова руралног
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туризма,
- стварање основе за повећање дохотка руралног становништва,
- унапређење знања, вештина и умења актера у руралном развоју,
- повезивање и умрежавање заинтересованих страна у руралном развоју,
- размена искустава и примена добре праксе,
- подизање еколошке свести,
- унапређење заштите и безбедности,
- већа доступност културним и социјалним садржајима,
- унапређење мултикултуризма и националне толеранције у руралним срединама,
- подизање капацитета удружења грађана у руралним срединама.
Циљеви мере
Општи циљ - Eкономски и социјално јако рурално становништво.
Специфични циљ - Oдрживи развој пољопривреде, диверзификација економских активности и унапређење
социјалног развоја у руралним срединама.
Крајњи корисници
Крајњи корисници ове мере су удружења грађана

Назив циља програмске активности/пројекта Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног
сектора

Назив индикатора

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су корисници мера
руралног развоја у односу на укупан број
пољопривредних газдинстава

извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

%

1

Образложење одступања оств
Остварена вредност у 2017.

0,8

Према последњим подацима
добијеним из Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управе за
аграрна плаћања укупно је у
2017. години било 3925
регистровани
пољопривредних газдинстава.
Приликом реализације
Програма подршке за
спровођење пољопривредне
политике и политике руралног
развоја за град Панчево за

Закључени уговори
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Шифра
226

ЈЛС

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
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0101
0101-П1
Комасација (град Панчево)
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

у 000 динара
Проценат
Текући
извршења у
Усвојен буџет за буџет за
Извршење у односу на текући
2017
2017
2017
буџет
5022
5022
336
6,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/06,65/08 – др. закон, 41/09,
112/15 и 80/17), уређује се планирање, заштита и коришћење пољопривредног земљишта. Комасација
обухвата планске, организационе, правне, економске и техничке мере које се спроводе у циљу
укрупњавања и побољшања природних и еколошких услова на земљишту.
Скупштина Града Панчева на седници одржаној 09.12.2010.год. донела је Одлуку о уређењу
пољопривредног земљишта комасацијом на територији Града Панчева бр.II–04–06–40/2010.Одлука
предвиђа уређење пољопривредног земљишта на територији града Панчева путем комасације, у
границама следећих катастарских општина: Панчево, Банатско Ново Село, Глогоњ, Јабука, Качарево,
Долово, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново.
Одредбом члана 32. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“ бр.62/06,65/08 –
др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17) је прописано, да се уређење територије комасацијом врши, на основу
програма комасације који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уз сагласност
Министарства надлежног за послове пољопривреде.

Назив циља програмске активности/пројекта Укрупњавање земљишта и побољшање природних и
еколошких услова на земљишту

Јединица
мере

Назив индикатора

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

% реализацијe програма

%

извор верификације

Уговори и решења

20

20

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене
Одлука о доношењу измене
Програма комасације катастарске
општине Глогоњ (град Панчево) бр. II0 04-06-3/2017-9 донета је на седници
Скупштине града Панчева тек
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у 000 динара

Усвојен буџет за 2017

0101
Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији
општине Панчево

0101-П2
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

10000

Текући буџет
за 2017
10000

Извршење у
2017
10000

Проценат извршења
у односу на текући
буџет
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Чланом 19. ст. 2. тачка 2. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС» бр. 62/06, 65/08др. закон, 41/09 и 112/15) предвиђено је да се у свакој јединици локалне самоуправе, за подручја
подложна, нападнута или угрожена
еолском ерозијом, зависно од специфичности подручја и степена угрожености, у складу са
пољопривредном основом, утврди програм заштите земљишта од еолске ерозије подизањем
пољозаштитних појасева, вишегодишњих усева и
засада или применом других облика заштите, да се предвиди динамика по годинама за извршење овог
програма.
Како пољопривредне основе за Републику Србију ( и за АП Војводину) још нису донете, то није
могуће донети
вишегодишње програме, односно има се применити члан 33. ст. 2. самостални члан Закона о
изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС» бр. 41/09), који
одређује да се до доношења пољопривредних основа, заштита, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта врши на основу годишњих програма, заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта који се доносе у складу са овим законом.
Скупштина града Панчева, уз прибављену предходну сагласност надлежног министарства, дана
14.04.2016. године, донела је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2016. годину (у даљем тексту: Годишњи програм). Овај Годишњи програм биће
спровођен и у 2017. години а подизање пољозаштитних појасева је једна од његових важнијих
активности.
Предлогом Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних
појасева на територији града Панчева за 2017. годину (у даљем тексту: Програм заштите) разрађују
се активности на подизању пољозаштитних појасева које су у Годишњем програму само назначене,
и дефинишу се мере, активности и локације за рад у 2017.
години.
Одредбе Програма заштите у складу су са Извођачким пројектом ветрозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину (у даљем тексту: Извођачки пројекат за 2015. годину),
који је израдило Д.о.о. „Геопут“ Београд, а чија реализација није окончана у 2015. и 2016. години
због касног почетка радова и ограничених финансијских средстава.
Назив циља програмске активности/пројекта

Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева

Овај Извођачки пројекат представља конкретизацију
дела (једне фазе) Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Базна
Циљна вредност
Назив индикатора
Јединица мере
вредност у 2017.
„Главног пројекта подизања ветрозаштитних
на Остварена
територији
вредност 2016.појасева
у 2017.
Са оствареним вредностима индикатора
Предузеће је у целости испунило
општине
Панчево“
(у даљем тексту:
Главни430.000
пројекат)
који је урадио
м2
Радови
на ветрозаштитном
појасу у м2
430.000
430.000 остварење текућег буџета. Усађено је 6.713
Шумарски факултет Униврзитета
у Београду
а комисије
којиГрадске
је усвојен
од стране
Периодични
и месечни извештаји
управе града Панчева
извор верификације
Општинског већа општине Панчева дана 08.02.2008. године.
ЈКП "Зеленило" Панчево је током 2017. године радило на садњи лишћара и
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Усвојен буџет за Текући буџет за
2017
2017

0101

Програм

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на текући
буџет

Извршење у
2017

Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа
Пројекат
Одговорно лице

0101-П3
Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

0

0

0

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У оквиру повећања квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчева
планирано је спровођење две јавне набавке: 1.НАБАВКА УСЛУГЕ „ОЧУВАЊЕ, ЗАШТИТА И
КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА” и 2. НАБАВКА УСЛУГЕ
“КОНТРОЛА УНЕТОГ
МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА У ОБРАДИВОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШТУ”.
Пројектима је био предвиђен даљи наставак контроле квалитета унетих минералних ђубрива и
контрола остатака пестицида у обрадивом пољопривредном земљишту у свим катастарским
општинама са територије града Панчева, као и вршење педолошких испитивања и узорковања
пољопривредног земљишта на територији Града Панчева с праћењем читавог низа релевантних
параметара / показатеља квалитета и израда педолошких карата.
Назив циља програмске активности/пројекта Повећање квалитета земљишта и пољопривредних
производа на територији града Панчева

Назив индикатора

Број анализа

Јединица
мере

број

Образложење одступања остварене
Остварена
од циљне вредности индикатора
вредност у
Одлуком о изменама Одлуке о буџету
2017.
у 2017.
града Панчева за 2017. годину
планирана средства за ову програмску
250
0 активност су пренамењена.

Циљна
вредност

Базна
вредност
2016.
660

извор верификације
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Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
5. Пољопривреда и рурални развој

0101
0101-П4
Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада
Шеф одељења за одбрану и ванредне ситуације

у 000 динара
Проценат
Усвојен буџет за Текући буџет Извршење извршења у односу
2017
за 2017
у 2017
на текући буџет
2000
2000
1991
99,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Радарски центар ''Самош'' одбрану од града спроводи на територији 15 локалних самоуправа међу
којима је и град Панчево.
Укупна брањена површина РЦ ''Самош'' на територији града Панчева је 75.600 ha, од чега је 66.551
ha пољопривредна површина.
Сезону 2017.године у одбрани од града РЦ "Самош" је почео са додељене 52 ПГР од града Панчева.
Oсновни циљ противградне заштите је заштита пољопривредних површина, покретне и непокретне
имовине на територији града Панчева.

Назив циља програмске активности/пројекта Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада
од елементарних непогода

Назив индикатора

Јединица
мере

Образложење одступања остварене од ц
Остварена
вредност у
Планирана активност успешно
2017.
у 2017.
извршена. Спроведена је јавна набавка
и набављене су 52 противградне ракете.
50
52

Циљна
вредност

Базна
вредност
2016.

број набављених ракета

ком

50

извор верификације

Квантитативни и квалитативни извештај.
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0401

ПАНЧЕВО
6. Заштита животне средине

извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет
105346
105346
73001
69,3%

Катарина Бањаи, члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и
одрживи развој
Одговорно лице
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програмом“ Заштита животне средине“ управља се заштитом животне средине и природних вредности , комуналним отпадом заштићенним
природним добрима и врши се праћење квалитета елемената животне средине, спроводе се програми у циљу подизања еколошке свести па се
тако финансирају активности у вези са контролом квалитета воде, ваздуха, земљишта, контролом нивоа буке, активности у циљу заштите
природних вредности и управљањем отпадом.Обезбеђују се услови за одрживи развој локалне заједнице одговорниим односом према животној
средини. Основ је Чл. 20 ст.11 Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ , бр. 129/2007и 83/14-др. закон),који гласи , стара се о
заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно
локалне и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за
заштиту и унапређенје животне средине

Назив циља програма

Назив индикатора

Проценат буџета намењен заштити животне средине у
односу на укупан буџет

извор верификације

Обезбеђују се услови за одрживи развој локалне заједнице одговорниим
односом према животној средини

Јединица мере

Базна
вредност 2016.

%

9

Циљна вредност Оствар Образложење одступања оств
у 2017.
ена Средства су била
пренамењена за
приоритетније потребе након
9
7,67 сагледавања свих програма у
оквиру буџета.

Одлука о изменама одлуке о Буџету за 2017
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6. Заштита животне средине

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

0401
0401-0001
Управљање заштитом животне средине
члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи
развој, Катарина Бањаи

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
2017
31863
31863
17120
53,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност обухвата сервис и одржавање:Острва за одрживи саобраћај које подразумева надстрешницу са фотонапонским
(соларним) панелима и ветрогенераторима, 3 електрична аутомобила, 4 електрична бицикла као и уређај за пуњење акумулаторских
батерија који се напаја осим из обновљивих извора енергије (енергија Сунца и ветра) и директно са електромреже као допунски извор
напајања. Исправност и редован рад острва обезбеђује промоцију коришћења обновљивих извора енергије и указује на смањење емисије
гасова (превенствено CO2) са ефектом стаклене баште. Уговором бр XI-13-404-135/2017 од 26.6.2017 је покривена динамика одржавања и
важи до утрошка средстава,тј априла 2018;Мониторинг система за контролу квалитета ваздуха града Панчева која се сатоји од 4
мерне станице ( 3 у граду и 1 у насељеном месту) у којима се налазе анализатори за мерење одређених загађујућих материја (
распоређених према Програму квалитета ваздуха) и софтверског система који прикупља и обрађује податке. Исправност и редован рад
мониторинга обезбеђује јаснију слику квалитета ваздуха и то у реалном времену ( доступна свим заинтересованим лицима). Тиме је
омогућена и потпунија оцена квалитета ваздуха на основу ће се радити даље на санацији проблема како на тренутном нивоу (
усклађивањем процеса производње са метео условима и сл) тако и планирање конкретних мера санације. Уговором бр XI-13-404-31/2017
од 13.4.2017 је покривена динамика одржавања и важи до утрошка средстава,тј априла 2018.Током 2017. године су обављена три редовна
сервиса; За исправан рад мониторинга битни су технички гасови и гасне смеше па је њихова редовна набавка део ове програмске
активности . Уговором бр XI-13-404-169/2017 од 1.9.2017важи до утрошка средстава,тј до септембра 2018; Проширење и замена старе
опреме у мониторинг систему за контролу квалитета ваздуха града Панчева , која се ради према динамици Плана и Програма квалитета
ваздуха и у складу Стратегије развоја града Панчева, је у овој програмској активности. Ове године је набављен 1 анализатор који мери 3
параметра.Ова Програмска активност обухватала је у 2017. уклањање амброзије механичким путем на јавним зеленим површинама на
територији града Панчева и насељених места. Сем механичког сузбијања коровске биљке амброзије, ради се и мониторинг исте.
Мониторинг подразумева GPS координате конкретне локације, сам локалитет, број јединки амброзије по m2, фазу развоја биљке,
бројност, покровност и начин третирања. Мониторинг је саставни део Извештаја о сузбијању коровске биљке амброзије који је
ЈКП
„Зеленило“ Панчево доставља Секретаријату за заштиту животне средине Града Панчева. Јавна комунална предузећа такође достављају
извештај о утршку средстава. Сузбијање коровске биљке амброзије регулисано је Уредбом Владе о мерама за сузбијање и уништавање
коровске биљке амброзије која је донета 17.08.2006.год. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 31.05.2007.год
донело инструкцију о примени ове Уредбе бр 321-01-1305/2006-11 Локална самоуправа је 13.04.2006.год оформила Стручни тим за
координацију активности на сузбијању амброзије који доноси одлуку о расподели новчаних средстава ЈКП „Зеленило“ и јавнокомуналним предузећима насељених места(222500м2 урађено 231405м2). У 2017 години у оквиру ове програмске активности планирана је
израда Пројектне документације за санацију и рекултивацију Старе депоније у циљу затварања исте. Такође у оквиру ове програмске
акивности у оквиру активности Унапређење шумског фонда врши се ревитализација заштитних зелених појасева „Војловица“ и
„Топола“.Образложење спровођења програмске активности :Сви горе наведени послови у оквиру ове програмске активности су се током
2017. године одвијали у складу са планираном динамиком изузевизрада Пројектне документације за санацију и рекултивацију Старе
депоније у циљу затварања исте.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора
Повећан број мерених параметара

Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење
обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и
држави
Јединица мере

Базна
вредност 2016.

број

за 1 параметар

Остварена
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Циљна вредност
вредност у 2017.
у 2017.
Набављен је један анализатор
који мери 3 параметра ( бензен
за 1 параметар За 3 параметара
толуен ксилол)
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Купљен један анализатор који мери загађујућу материју у ваздуху
(параметар)

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Број урађених планова /програм квалитета ваздуха

извор верификације

Број урађених пројеката рекултивације

извор верификације

Повећање зелених површина (број стабала)

извор верификације

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких
и опретивних планова као и мера заштите
Јединица мере

број

Базна
вредност 2016.

2

Остварена
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Циљна вредност
вредност у 2017.
у 2017.

1

1

План је урађен и новембра 2017 .
добијена је званична сагласност
надлежног министарства бр. 35301-833/2017-03 Градско већа га је
усвојило Закључком бр II -05-0615/2017-80 од 26.12.2017.;
Програм квалитета ваздуха је већ
урађен у 2016 и не мора да се
ради на сваке две годинекако се
планирало, већ по потреби.(
урадиће се евентуалне измене
постојећег уколико буде било
потребе за тим)

Урађен План квалитета ваздуха; Програм квалитета ваздуха урађен

број

1

1

0

Град Панчево се новембра2017
обратиоРегионалној Развојној
Агенцији Јужни Банат доо
Панчево у Панчеву са молбом за
израду ове Пројектне
документације коју је Агенција
прихватила

Урађена Пројектна документације за санацију и рекултивацију Старе
депоније у циљу њеног затварања исте

М2 (број)

м2

м2

Предвиђени радови су се
реализовали током 2017. године
и урађен је Извештај Комисије за
22400m2 (1485) потврђивање изведених радова
на одржавању јавних зелених
површина. Извештај је доставља
пред крај календарске године.

Урађен Извештај (оверен од надлежне комисије)
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Шифра
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ЈЛС

Назив

ПАНЧЕВО

6. Заштита животне средине

Програм
Програмска активност

0401
0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у односу на текући
буџет
за 2017
2017
2017
22443
22443
15167
67,6%

члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи
развој , Катарина Бањаи

Одговорно лице
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Опис програмске активности:Програмска активност обухвата послове праћење квалитета (воде ваздуха земље
буке) животне средине, па се тако финансирају активности у вези са контролом квалитета воде ваздуха, земљишта,
нивоа буке.Све ове активности спроводи Градска управа тј Секретаријат за заштиту животне средине преко
овлашћених организација.У оквиру праћења квалитета ваздуха чије се активности обављајуу складу са Законом о
заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 10/13) уз сагласност надлежног Министарства,поред обавезних
мерења која су била фиансирана из буџета РС (2 мерне станице), као и мониторинга града Панчева ( 4 мерне
станице) већ дужи низ година финансирају се додатна мерења квалитета ваздуха на мерним местима која се налазе у
насељима са већим бројем индивидуалних домаћинстава, Новој Миси и Стрелишту, како би се потпуније сагледао
квалитет ваздуха у граду Панчеву. (мерење чађи и честица PM10са накнадном анализом токсичног метала живе и
полиароматични угљоводоници (ПАУ) и бензо(а) пирена) Од 2013. год. из средстава буџетског програма фонда за
заштиту животне средине финансирају се специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха мобилним возилом
на мерном месту ''Народна башта ''а и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног
аерозагађења. Мониторинг полена се врши сваке године на једном мерном месту за 24 биљне врсте. Аерополен се
сакупља апаратом (
клопка за алергени полен) којије у власништву Града Панчева а смештен јена крову зграде Градске управе
Панчево. Град Панчево спроводи дугогодишење систематско праћење квалитета ваздуха ради праћења степена
загађености ваздуха у односу на граничне вредности, праћења трендова концентрација по зонама, идентификације
извора загађења, информисања јавности и давања препорука за понашање у време епизодних загађења ваздуха,
процене изложености популације и предузимање мера за заштиту ваздуха од загађивања и сагледавање утицаја
предузетих мера. На основу података о нивоу загађујућих материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха у
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС'' бр. 11/10, 75/10 и
63/13). На територији града Панчева јужно од индустријске зоне прати се сваке године квалитет подземних вода на
12 локалитета (у 24 пијезометара) које обухвата мерење физичко–хемијских параметара подземних вода које ће се
реализовати кроз две( или једну) кампању узорковања, њихову анализу и извештавањеу складу са Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/12) и Уредбом о програму систематског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма (''Сл. гласник РС'' 88/2010).Испитивањеквалитета површинских вода тј купалишта на подручју града
Панчева обавља
се на девет локација( река Тамиш ( купалиште у Панчеву, купалиште у Глогоњу, купалиште у Јабуци),река Дунав(
купалиште Бела стена лево од шпица, купалиште Бела стена десно
од шпица), река Поњавица (
купалиште у Омољици, купалиште у Банатском Брестовцу),купалиште у Иванову и језеро у Качареву) сваке
годинеу време сезоне купања у максимално шест кампања, у равномерним временским размацима.у складу са
Законом о водамa ("Сл. гласник РС", број 30/10 и 93/12 101/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих
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материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број
50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 24/14)Испитивање квалитета земљишта
на територији града Панчева обухвата праћење физичко–хемијских параметара земљишта и реализоваће се кроз
две кампање узорковања, анализу и извештавањена минимум29 локације. У периоду од годину дана од дана
закључења уговора.Испитивање квалитета земљишта у граду Панчеву и израду извештаја потребно је
реализовати у складу са “Уредбом о програму
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих програма” (“СЛ гласник РС”, број 88/2010).
Програмска
активност обухвата и систематско мерења буке на територији града Панчева (мин 41 мерно место) и аутоматско
бројање возила на одабраним мерним местима ( мин 3) на која има утицаја бука од саобраћаја у складу са Законом
о заштити од буке у животној средини „Сл.гласник РС“ бр.36/09 88/10, Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини (''Сл. гласник РС'', бр. 75/2010), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о
мерењу буке (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2010). Правилником о методологији за одређивање акустичких зона
„Сл.гласник РС“ бр.72/2010 и Стандардом СРПС У.Ј6.205 . На основу предлога Карте акустичког зонирања за
територију насељеног места Панчево ,урађеном у 2013. години, а која је саставни део Одлукео одређивању
акустичких зона и заштите од буке на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/2015) урадиће се
оцена букеОбразложење спровођења програмске активности :Сви горе наведени послови у оквиру ове програмске
активности су се у току 2017. године одвијали у складу са планираном динамиком у складу са закљученим
уговорима.
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи

извор верификације

Извештај мониторинга вода (подземних)

извор верификације

Извештај мониторинга вода (површинских)

извор верификације

Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење
обавеза у складу са законима
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

1 извештај/ 7
локација

1 извештај/ 7
локација

1 извештај/7
локација

Сва нерења су извршена у планираном року
Годишњи Извештај и месечни извештај за
децембар се предаје након завршене
календарске године ( јануара 2018 тако да је )
што је у складу са законом и У складу са
динамиком Уговора( трогодиши) бр XI-13-404104/201к, додатна мерења квалитета ваздуха (
Стрелиште Нова Миса) и бр XI-13-404-119/2015

Годишњи извештај о квалитету ваздуха и 12 месечних извештаја на 7
локација на основу којих се даје оцена квалитета ваздуха

1 извештај/ 1
кампања / 12
локалитета

1 извештај/ 1
кампања / 12
локалитета

1 извештај/2
кампања/12
локалитета

Уговор о набавци услуге испитивања подземних
вода јужно од индусријске зоне br XI-13-404123/2016 од 21 06 2016 који је реализовао
стручна кућа Градски завод за јавно здравље
Београд и спровео две кампање (новембар 2016 и
април 2017) .У међувремену је спроведена нова
јавна набавка за услуге испитивања подземних
вода јужно од индусријске зоне и закључен је
Уговор br XI-13-404-138/2017 од 20 07 2017 , где
су планиране 2 кампање, од којих је прва
спроведена у новембру 2017. и Урађен је
Извештај за 2017.

1 извештај/ 6
кампање на 8
купалишта

Нема одступања од циљне вредности:
Урађен је Сумарни извештај након завршених
свих 6 кампања у октобру месецу 2017.

извештај о квалитету подземних вода
6 извештаја/ 6
кампања на 8
купалишта

6 извештаја/ 6
кампања на 8
купалишта

Сумарни извештај о квалитету воде на 8 купалишта(9 локалитета) у 6
кампања(6 извештаја) током сезоне купања
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Извештај мониторинга полена

извор верификације

Број извршених мониторинга буке у животној средини

извор верификације

Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење
обавеза у складу са законима

Јединица мере

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

1 извештај/1
локација/24
биљне врсте

1 извештај/1
локација/24
биљне врсте

1 извештај/1
локација/24
биљне врсте

Уговор мониторинг полена бр.XI-13-404-99/2015
је реализован у потпуности. Извештај за 2017
годину је достављен .

Годишњи извештај мониторинга полена на 24 биљне врсте на 1 локацији
1 извештај/1
кампања/41
локација

1 извештај/1
кампања/41
локација

1 извештај/1
кампања/41
локација

Извештај о буци је урађен у септембру 2017.
године у свему у складу са Уговором бр.бр.XI-13404-111/2016.од 21.11 2016

Извештај о мониторингу буке на 41локацији у граду Панчеву

1 извештај/1
кампања/29
локалитета

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Базна

1 извештај/1
кампања/29
локалитета

1 извештај/2
кампања/30
локалитета

Реализација Уговоа бр.XI-13-404-152/2016. Од
8.12 2016. је завршена према планираној
динамици урађене су две кампање испитивања
и њихови извештаји и доставњен је Завршни
извешта , како су опредељена средства
дозвоњавала у складу са уговором извршено је
узорковање још једног места према договору са
Добављачем

Извештај о квалитету земљишта у граду Панчеву
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ЈЛС

226

0401
0401-0003

ПАНЧЕВО
6. Заштита животне средине

Заштита природе

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Усвојен буџет за Текући буџет Извршење у
2017
за 2017
2017
текући буџет
20720
20720
18962
91,5%

Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и
одрживи развој

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Опис програмске активности:Програмска активнот обухвата спровођење у потпуности прописаних режима заштите и очувања
природних добра , спровођење научно истраживачких , културних васпитно-образовних и информативно-пропагандних и др.
активности и спровођење других мера прописаних Планом управљања и годишњим програмом управљања. Заштићена природна
добра града Панчева су -Парк
природе “Поњавица” и споменици природе: “Два стабла белог јасена код Долова”, “Кестен Ћурчина у Панчеву”,” Ивановачка
ада”,” Стабло црвенолисне букве у Омољици”. Одржавање заштићених природних добара обавља се у складу са Законом о
заштити природе (“Службени гласник РС”, број:36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016) и следећим Одлукама: Одлука о
заштити Парка природе “Поњавица” (“Службени лист града Панчева”, бр. 6/2014, 13/2014, 38/2015 и 13/2017), Одлука о заштити
споменика природе “Два стабла белог јасена
код Долова” (“Службени лист општине Панчево”. бр. 14/99 и “Службени лист града Панчева”, бр. 13/2009, 24/2011, 21/2013 и
13/2017), Одлука о заштити споменика природе “Кестен Ћурчина у Панчеву” (“Службени лист општине Панчево”, бр. 2/2007 и
“Службени лист града Панчева”, бр. 13/2009, 21/2013 и 13/2017), Одлука о заш
тити споменика природе “Ивановачка ада” (“Службени лист града Панчева”, бр.
22/2009, 4/2011 и 13/2017) и Одлука о заштити споменика природе “Стабло црвенолисне букве у
Омољици” (“Службени лист града Панчева”, бр. 4/2016 и 13/2017). Одржавање Парка природе и
споменика природе врше управљачи. Програмом управљања за
2017.годинуза Парк природе “Поњавица” донео је Правилник о чуварској служби и унутрашњем
реду и Правилник о накнадама, теренску обуку и ангажовање чуварске службе, прибавио опрему
потребну за функционисање теренске службе (теренско возило, чамац, дрон са
камером), изградио дрвену осматрачницу, ангажовао специјална возила за делимично уклањање
барске вегетације, спровео активности интервентних мера на заштити станишта и врста, израда
елабората дигиталног обележавања подручја, набавио ГПС уређаје и таблет за чуваре заштићеног
подручја, прогласио подручје рибарским подручјем, шумских заштитних појасева, едукација
корисника простора и укључивање њихових активности на очувању природних добара. Годишњим
програмом управљања спомеником природе “Два стабла белог јасена код Долова” за 2017.годину
предвиђено је уклањање отпадака, суварка трулих грана и подраста око стабала, кошење траве
око стабала праћење здравственог стања и развоја јасенова током вегетације, промоција вредности
заштићеног стабла, сачинити програм обиласка ученика основне школе из Долова као и промоција
јасенова преко ТОП Панчево. Годишњи програм управљања спомеником
природе “Кестен Ћурчина у Панчеву” за 2017. годину предвиђа утврђивање и проверу здравственог
стања стабла, уређење и унапређење постојећег стања,заштићеног природног добра. Годишњим
програмом управљња спомеником природе “Ивановачка ада” за 2017.годину предвиђено је
редовно обилажење и чување
заштићеног добра у циљу спречавања било каквих штета као и праћење ретких, рањивих и
угрожених врста и човекових активности. Планирани су радови на очувању старих шума и заштита
биолошке разноликости врста. Годишњи програм управљања спомеником природе “Стабло
црвенолисне букве у Омољици” за 2017. годину предвиђа утврђивање и проверу здравственог
стања стабла, обележавање споменика природе, израда табле са подацима о стаблу и правилима
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понашања, организовање промотивних активности-израда бојанки, календара и мајица са
мотивима споменика природе.Подручје храстове шуме налази се у
близини насеља Долово, односно у непосредној близини викенд зоне која у Просторном плану
града Панчева носи назив "Ушће" (Доловачка шума). Подручје храстове шуме чини стотинак
стабала храста старости преко сто година.ЛЦиљ активности везаних за ово подручје је да се ово
подручје заштити као природна вредност, као реткост због значаја храстових шума у
равничарском подручју Баната као и
прелиминарне процене природних вредности, на основу којих би се подручје могло прикључити
Еколошкој мрежи Србије, до испуњења услова за успостављање заштићеног подручја.Подручје
храстове шуме треба да буде под пуном заштитом, али и у функцији едукације и туристичких
потреба због чега је неопходно дефинисати правила уређења и градње (осматрачнице, пешачке
стазе, водене површине- језера, рампе за возила, ограде и других објеката и потребне
инфраструктуре).Објављен је Нацрт плана детаљне регулације овог простора,
обележена је пешачка стаза и постављена рампа за спречавање уласка возила.Једна од целина на овом
простору је и влажно станиште, "Воларска бара" која је скоро нестала, а постоји могућност њене
ревитализације због непосредне близине природне, проточне и чисте воде. Планирана Од израде
Претходне студију оправданости са Генералним пројектом изградње језера на простору Воларске баре што
подразумева: хидролошку анализу сливног подручја планиране преграде-бране са дефинисањем водног
билансанеопходног за формирање језера, прелиминиарна геотехничка и хидрогеолошка истраживања
простора језера и преграде-бране, се одустало до
проглашења подручја Храстове шуме за природно добро као и преиспитивања надлежности над овим
пројектомОбразложење
спровођења програмске активности :Сви горе наведени послови у оквиру ове програмске активности су
се у протеклом шестомесечном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)

Испуњење обавеза у складу са законима у доменупостојања стратешких
и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на
животну средину

Јединица мере

број

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

1

1

4

1

1извештај/800
садница

Извештај

извор верификације

Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)

извор верификације

Образложење одступања
Годишњи Извештаји су достављени за
сва4 природна добра. Нема одступања
од циљане вредности .Циљана вредност
у 2017 је стављена 1 мислећи да се
доставља један сумарни извештај а

број

1

Годишњи Извештај је предат на крају
календарске године.На заштићеном
природном добру Поњавица је
посађено 800 садница

Извештај
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ЈЛС

226

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

ПАНЧЕВО
6. Заштита животне средине

у 000 динара
Проценат извршења
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет
6798
6798
1546
22,7%

0401
0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Директор ЈКП"Хигијена" Панчево

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом позиција Консултантске услуге за регионалну депонију и Услуге појектовања испуњава се
обавеза ЈЛС по Закону о управљању отпадом да на својој територији пројектује, изгради и опреми локацију
Центра за комунални отпад из домаћинства који није дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)
укључујући и опасан отпад из домаћинства. Потрошни материјал искоришчен за уређење и изградњу зелених
острва је реализован за изградњу зелених острва: у насељу Тесла, угао Ул. Проте Матије
Ненадовића и Миливоја Блазнавца; угао Ул. Аксентија Максимовића и Јована Гавриловића; Ул. Илије
Гарашанина; Жарка Зрењанина код броја 58; Насеље Маргита, Ул. Димитрија Туцовића, Ул. Браће Јовановића
бр.102; Ул. Браће Јовановића бр.33; Насеље Тип Станко, Ул. Краљевића Марка; Насеље Содара, Ул. Милорада
Бате Михаиловића, код броја 2; Насеље Стрелиште, угао Ул. Вељка Петровића и Ђуре Даничића; Зелена
острва су изграђена у циљу селекције и разврставања комуналног отпада у складу са Локалним планом
управљања отпадом за град Панчево

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Спровођење педовних мерења на територији градфа и
испуњење обавеза уа складу са законима

Јединица мере

Склопљен уговор о извођењу радова у Центру за
комунални отпад

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

не

да

да

Образложење одступања остварене
За позиције Консултантске услуге за регионалну депонију и услуге појектовања су у
процесу јавне набавке извршене уштеде, тако да је реализација планираних средстава
66,67% и 98,07%. Потрошни материјал за уређење и изградњу зелених острва је
реализован 18,38% јер по спровођењу поступка јавне набавке, предузеће је приступило
реализацији у складу са расположивим техничким капацитетима (а да се при том не
угрози функционисање и обављање редовне делатности) и временских прилика. За
извођење радова у Центру за комунални отпад и израду пројектне документације са
извођењем радова за два насељена места се нису стекли услови за реализацију

фактуре
извор верификације
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Ши
фра

Наз
ив
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ЈЛС

ПАНЧЕВО
6. Заштита животне средине

у 000 динара

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Усвојен буџет
за 2017

0401

Набавка аутосмећара и талпи
0401-П1
Директор
ЈКП"Хигијена"
Образложење спровођења програмске активности/пројектаПанчево
у години извештавања:
Набавка половних аутосмећара - како би се, у складу са Одлуком Скупштине Града Панчева о
поверавању комуналних делатности производње и дистрибуције воде и сакупљања, одвожења и
депоновања отпада у насељеном месту Долову (пружање услуга почело 01.09.2016.год),
правовремено и квалитетно обављао планирани обим услуга, неопходно је проширење техничких
капацитета, тј набавка додатних аутосмећара. Бетонске талпе су неопходне за оперативни рад на
телу санитарне депоније при довожењу комуналног отпада специјализованим возилима за одлагање
отпада према плану депоновања.

14622

Текући
буџет за
2017
14622

Извршење у
2017
13550

Проценат
извршења у
односу на текући
буџет
92,7%

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење вршења услуга сакупљања и одлагања
отпада

Назив индикатора

Јединица
мере

Склопљен уговор о набавци аутосмећара
извор верификације

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

не

да

Образложење одступања остварене од циљне вредности
Остварена
индикатора
вредност у
Набавка половних аутосмећара је планирана у износу од 13.500.000 и
2017.
реализована је у износу од 12.440.000 динара или 92,15%, што је
уштеда у поступку јавне набавке.
да

да

да

фактура

Набавка талпи
извор верификације

Базна

фактура

Набавка талпи је планирана у износу од 1.121.720 динара и
реализована у износу од 1.109.962 динара или 98,95%.
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Прогр
ам
Проје
кат

0401
0401-П2

Пројекти едукације

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
2017
3250
3250
3233
99,5%

Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој

Одговорно лице
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Опис пројекта:Пројекти едукације обухватају: Осмишљавање, писање новинарских текстова, репортажа, интервјуа и едукативних
прилога, прикупљање и снимање фото материјала, ликовно-графичка припрема за штампу, прелом и штампа, као и пласман часописа
ЕКОПЕДИЈА који се издаје два пута годишње. Пројекат издавања часописа Екопедија, подразумева припрему, реализацију и пласман
дечјег часописа намењеног развијању свести о очувању животне средине код ученика нижих разреда основних школа. Тираж часописа је
950 комада и Екопедија број 7, која је објављена 27. априла 2017. године је подељена свим ученицима четвртог разреда основних школа у
Панчеву и
насељеним местима. Пројекат: Обележавање значајних датума из области заштите животне средине - поводом Светског дана заштите
животне средине - 5. јуна - награђена је Основна школа ”Жарко Зрењанин” из Качарева - победница акције ”Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”, која се спроводи три године и која има за циљ развијање корисних еколошких навика код ученика основних и средњих школа у
Панчеву и околним насељеним местима. Финансијска награда у износу од 150.000,00 динара је уплаћена школи према буџетском плану и
има за циљ стимулацију школске популације за још ангажованије прикупљање рециклабилног отпада;Поводом Светског дана животне
средине, 5. јуна 2017. године, на платоу испред Градске управе, постављена је "Паметна клупа", чиме Панчевонаставља са
интензивирањем активности у циљу заштите животне средине, реализујући пројекте који афирмишу енергетску ефикасност и унапређују
климатску писменост. Енергетска ефикасност и климатска писменост, препознате су као сегменти од стратешког значаја за безбедност и
у европским и националним документима. Дотације невладиним организацијама где спадају Едукативни програми из области заштите
животне средине по конкурсу су уплаћене на основу одлуке Комисије за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката и
пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2017.Подржани су пројекти и пројекти-манифестације чији се садржај
односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима, пројекти који промовишу заштиту животне средине и
конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и
подизања свести јавности са територије Града Панчева и околних насеља, али и са територије других градова и насељених места из
Србије, под условом да се предложени пројекат, односно пројекат-манифестација реализује на територији града Панчева.Када је реч о
пројектима, средства су додељена за 17 предложених пројеката: 1. Планинарско – еколошки клуб ”Соко”, пројекат "Чувари природе", 2.
Удружење грађана ”У мрежи”, за пројекат "Образовање и ”зелена” радна места", 3. Омладинско удружење Банатски Брестовац, за пројекат
”Играј се и учи”, 4. Удружење ”Препознај у себи”, за пројекат "ПАЛЕТА – боја живота, рада”, 5. Планинарско друштво ”Јеленак”, за
пројекат ”Обележавање пешачке стазе у Доловачкој шуми – 1. фаза”, 6. Покрет Горана и центар волонтера Панчево, за пројекат ”Очување
и унапређење биодиверзитета – еколошка едукација становништва”, 7. Удружење ”Наше НОВО Село”, за пројекат ”Зелена зона”, 8.
Удружење грађана за развој еколошке свести и заштиту животне средине ”Екопан”, за пројекат ”Оловка за неонку”, 9. Удружење ”Трећи
миленијум”, за пројекат ”Мајка природа – четири елемента природе и ми”, 10. Удружење зa raзвoj пољопривреде, животне средине и
руралног амбијента АЕР Фокус, за пројекат ”Одрживо управљање прехрамбеним отпадом у циљу заштите животне средине”, 11.
Удружење грађана ”Сунцокрет”, за пројекат ”Намештај од бицикла”, 12. Удружење грађана ”Други Нови Центар”, за пројекат ”Програм
едукације и подизања свести јавности са територије града Панчева”, 13. Унија младих Јабука, за пројекат ”Кантама за чистији парк”, 14.
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Удружење жена ”Златна Јабука”, за пројекат ”Рециклажни кутак”, 15. Удружење грађана ”Млади ратари - Долово”, за пројекат
”Зауставимо ширење опасног отпада”, 16. Удружење ”Наш Тамиш”, за пројекат ”Живимо са нашом реком” и 17. Удружење спортских
риболоваца ”Надел”, за пројекат ЕКО КУТАК ”Ваљара”, а када је реч о пројкетима-манифестацијама средства су додељена: 1.
Планинарско
– еколошки клуб ”Соко”, за пројекат – манифестацију "У смирај дана", 2. Удружење грађана ”У мрежи”, за пројекат – манифестацију
"Green is in", 3. Удружење ”Ивановачка ада”, за пројекат – манифестацију ”Дани Дунава”, 4. Удружење ”Препознај у себи”, за пројекат
– манифестацију "Позитив”, 5. НАТУРА ЕКО ТИМ”, за пројекат – манифестацију ”Упознајмо станишта – бринимо о њима”, 6.
Планинарско друштво ”Јеленак”, за пројекат – манифестацију ”У бојама руја”, 7. Покрет Горана и центар волонтера Панчево, за
пројекат –
манифестацију ”Чувајмо ОЗОН, чувајмо наше здравље”, 8. Ловачко удружење Панчево, за пројекат – манифестацију ”Садимо да
би дисали”, 9. Удружење ”Наше НОВО Село”, за пројекат – манифестацију ”За чистије и здравије Банатско Ново Село 3”, 10.
Словачко културно-просветно друштво ”Ђетван”, за пројекат – манифестацију ”Eко-радионица у склопу Војловаћких жетелачких
дана”, 11.
Удружење грађана за развој еколошке свести и заштиту животне средине ”Екопан”, за пројекат – манифестацију ”Дечји зелени караван”,
12. Удружење ”Трећи миленијум”, за пројекат – манифестацију ”Поштујмо природу, живимо здравије – МОЈЕ ДРВО”, 13. Удружење
”Connecting People”, за пројекат – манифестацију ”Eко двориште” и 14. Удружење спортских риболоваца и наутичара ”Тамиш”, за
пројекат
– манифестацију ”Погледај са воде где то Тамиш оде”
Спроведена је акција
„Сат за нашу планету“ марта 2017. године, по осми пут смо се придружили обележавању ове глобалне акције.Обележена је
Европска
недеља мобилности . Октобра 2017. године, одржан је семинар за просветне раднике, а у оквиру пројекта едукације деце и одраслих са
темом Препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих, а везано за заштиту животне средине.Образложење спровођења пројекта
:Сви пројекти су извршени према планираној динамици

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Подизање свести о заштити животне средине

Јединица мере

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

12

12

12

2

2

2

Нема одступања:Први број часописаје изашао у априлу месецу,а други у октобру
2017. године

31

Извештаји се достављају након завршене календарске године.Сви пројекти и
манифестације се реализују до краја године.Циљана вредносту 2017 је дата на
основу предходне године.У 2017 години се пријавило далеко више кандидата за
пројекте и манифестације, где је одабран 31(пројекат17 и манифестације14) за
суфинансирање

Нема одступања: Све планиране радионице су извршене
Број одржаних радионица и екскурзија
извор верификације
Број издатих едукативних материјала

број
Број одржаних радионица
број

Издата два броја часописа

извор верификације

Број урађених пројеката

извор верификације

број

6

6

Извештај о урађеном пројекту
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Шифра
226

ЈЛС

Назив
ПАНЧЕВО
6. Заштита животне средине

Програм

0401

Пројекат

0401-П3

Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске
ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет

5650

5650

3423

60,6%

Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне
средине и одрживи развој

Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Опис пројекта:Програмска активност обухвата израду Програма енергетске ефикасности. Законом о ефикасном трошењу енергије
(„Службени гласник РС“ бр. 25/2013), у члану 6. дефинисано је да је Програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне
самоуправе један од Основних аката којима се утврђује политика ефикасног коришћења енергије. Како град Панчево има преко 20000 хиљада
становника спада у јединице локалне самоуправе које су обвезник система енергетског менаџмента у складу са чланом 16. Закона о
ефикасном трошењу
енергије. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито: планирани циљ уштеда, преглед и процену годишњих енергетских потреба
укључујући процену енергетских својстава објеката, предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије затим
носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке мере, као и средства потребна за спровођење програма.
Набавка клупе на соларно пуњење Реализација, постављање и активизација Паметне клупе на соларно напајање.Клупа садржи 2 УСБ
прикључка за пуњење мобилних уређаја, сопствену ЛЕД расвету, као и позицију за брендирање и оглашавање. Паметна клупа се напаја
искључиво соларном енергијом. Паметнa клупa је испоручена и монтирана у граду Панчево на локацији: Трг краља Петра Првог,
испред зграде Градске управе града Панчева, а поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине.Програмска активност
Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента обухвата помоћ за прикључење индивидуалних
домаћинстава на гасну
мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка у току 2017. године, на тај начин што је град Панчево рефундирао
део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 50.000 динара. На јавни позив су се пријављивали грађани, власници индивидуалних
објеката, са територије МЗ Горњи Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловице, Тополе, дела Мисе и дела територије МЗ Центар у којима је
изграђена
улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта
корисника система на дистрибутивну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2017. године и уплатили средства ЈП “Србијагас” за куповину
типског гасног прикључка. Средства су рефундирана за укупно 40 власника индивидуалних прикључака .Образложење спровођења
пројекта
:Пројекти се одвијају према предвиђеној динамици.

Назив циља програмске активности/пројекта

Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање
енергетске ефикасности
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Назив индикатора

Број урађених пројеката

извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна

вредност 2016.

у 2017.

1

1

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у 2017.

0

Програм ће бити завршен средином следеће године. Закључен је Уговор о
набавци услуге израде програма енергетске ефикасности бр. XI-13-404128/2017 од 06.07.2017 и важи 12 месеци, са стручном кућом доо “Quiddita”.

Програм енергетске ефикасности за град Панчево
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Шифра

Назив
226

ПАНЧЕВО
0701
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Члан Градског већа града Панчева за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћаја

у
000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
671500
678724
535835
78,9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Безбедно, ефикасно и квалитетно функционисање саобраћаја је предуслов развоја привреде сваког
града. Одговарајућа и квалитетна саобраћајна инфраструктура и њено редовно и периодично
одржавање доприносе ефикаснијем обављању свакодневних привредних и животних активности. Више
саобраћаја значи и више
возила на путевима и више конфликтних и ризичних ситуација потенцијално опасних по безбедност
учесника у саобраћају. Мањи број саобраћајних незгода значи и мање погинулих и повређених у
саобраћају. Неопходно је тежити ка што мањем броју незгода и спроводити мере и акције које
доприносе смањењу броја саобраћајних незгода.
Назив циља програма

Назив индикатора

Број саобраћајних незгода/инцидената

извор верификације

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода
Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Циљна
Базна
Јединица мере
вредност у
вредност
вредност
2017.
у 2017.
Остварена вредност је мања од циљне вредности, што је и пожељно.
Мањи број саобраћајних незгода од планираних, остварен је радом свих
субјеката који се баве саобраћајем и безбедношћу саобраћаја из
431
409
317 делокруга рада својих установа и институција (Градска управа, Полицијска
управа, градски превозник путника, образовне институције, ауто школе,
управљач путева, итд.)
База података Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије
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Шифра
226

ЈЛС

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701
0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Директор ЈП "Урбанизам" Панчево

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
2017
171107
171107
113801
66,5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Под редовним одржавањем улица у насељеном месту Панчево и општинских путева подразумевају се
послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и
послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са
Законом и позитивним прописима (одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању,
одржавање светлосне, вертикалне и хоризонталне сигнализације). Редовно одржавање се спроводи
према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног
органа.

Назив циља програмске активности/пројекта Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и
редовно одржавање асфалтног покривача
Јединица
мере

Назив индикатора

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2017.

Проценат од укупне дужине путне мреже
која захтева санацију и/или реконструкцију

%

извор верификације

Ситуације редовног одржавања

100

100

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Због подношења захтева за заштиту понуђача у поступку јавне набавке за избор
извођача на редовном одржавању, и увођења извођача у посао на редовном
80 одржавању са кашњењем од 3 месеца, остварена вредност у 2017. години одступа од
циљане вредности, а које су у вези са индикатором , односно редовним одржавањем
асфалтног покривача.
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Шифр
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ЈЛ
С

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Назив

ПАНЧЕВО
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701
0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима
Дирекор ЈКП"Хигијена"

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет
56210
56210
56210
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Паркинг Сервис ЈКП „Хигијена“ Панчево је од јануара закључно са октобром 2017. године, за
паркирање, у име и за рачун града, наплаћивао комуналну таксу. Променом одлуке о уређењу
саобраћаја на територији Панчева, од новембра 2017. године се корисницима наплаћује комунална
услуга контроле и наплате јавних паркиралишта у зонираном делу града Панчева

Назив циља програмске активности/пројекта Оптимална покривеност корисника и територије
услугама паркинг сервиса

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Број СМС уплаћених такси

број

извор верификације

подаци пословних књига

1.072.700

1.072.800

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

1.187.310
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0701
0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Небојша Гајић, директор Предузећа

у 000 динара
Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у односу на текући
2017
за 2017
2017
буџет
165000
171000
171000
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Током 2017. године обезбеђен је превоз ученика, студената и других повлашћених категорија путника по
нижим, неекономским ценама превозних карата. Према броју издатих повлашћених карата за превоз
анализирана је и утврђена висина прихода од услуге превоза које Предузеће није остварило по основу
превоза путника бесплатно или по повлашћеној цени . Пружање могућности превоза повлашћеним
категоријама путника представља директан губитак прихода Предузећа који се надокнађује регресирањем из
буџета града Панчева, те је на овај начин омогућено неометано обављање комуналне делатности - превоза
путника.

Назив циља програмске активности/пројекта Максимална могућа покривеност корисника и територије
услугама јавног превоза

Јединица
мере

Назив индикатора

Проценат покривености територије услугом
јавног превоза (мерено кроз број насеља где
%
постоји организован јавни превоз у односу
на укупан број насеља)

Базна

Циљна
вредност

вредност 2016.

у 2017.

100

извор верификације

План линија јавног градског превоза

Степен реализације планираних редова
вожње

%

извор верификације

Регистровани редови вожње

99

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у
2017.

100

100

100

99 Неодржавање појединих полазака из техничких разлога
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0701
0701-П1
Куповина аутобуса
Небојша Гајић, директор Предузећа

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
97616
97616
97285
99,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Током 2016. године реализована је капитална инвестиција набавке 12 нових аутобуса марке
"Икарбус" која ће бити финансирана у периоду од пет година путем финансијског лизинга код
"UniCredit Leasing Srbija" д.о.о. Београд. Набавком нових возила обновили смо возни парк и
значајно унапредили квалитет услуга које пружамо нашим корисницима. Такође, дошло је и до
повећања прихода на најфреквентнијим линијама, с обзиром на то да су нова возила управо на њима
и ангажована. 2017. године, набавком 10 половних возила на компримовани природни гас наставили
смо обнову возног парка , смањили трошкове горива и одржавања, а такође смо и допринели
постизању вишег нивоа безбедности саобраћаја и заштите животне средине, у циљу додатног
унапређења квалитета наших услуга и очувања поверења корисника.

Назив циља програмске активности/пројекта Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и
смањење негативног утицаја на животну средину

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Укупан број купљених нових/половних
аутобуса

број

извор верификације

Књига основних средстава Предузећа

12

Остварена
вредност у
2017.
10

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

10
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0701
0701-П2
Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре
Бобан Тасковић, сарадник

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за
Извршење у односу на текући
2017
2017
2017
буџет
158950
159218
83916
52,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за
преузимање надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе града
Панчева. Организациона јединица Градске управе, Секретаријат за инвестиције је
преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017. године. До момента
реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је водила све
инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Ради се пројектно техничка документације за поједине објекте а за неке
је извођач уведен у посао.

Назив циља програмске активности/пројекта Одржавање квалитета путне мреже кроз
реконструкцију и редовно одржавање асфалтног
покривача
Јединица
мере

Назив индикатора

Базна
вредност
2016.

Циљна
у 2017.

Остварена Образложење одступања остварене
вредност у
До одступања је дошло због израде пројектно техничке документације.
2017.

Проценат од укупне дужине путне мреже
која захтева санацију и/или реконструкцију

%

извор верификације

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

100

50
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0701
0701-П3
Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Предраг Живковић, заменик Градоначелника

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући
Усвојен буџет буџет за
Извршење односу на текући
буџет
за 2017
2017
у 2017
22617
23573
13623
57,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје се користе за унапређење
безбедности
саобраћаја на територији града Панчева. Средства се користе, у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима, за унапређење саобраћајне инфраструктуре,
превентивно-промотивне
активности из области безбедности саобраћаја, унапређење саобраћајног васпитања и
образовања, техничко опремање саобраћајне полиције и других органа надлежних за
послове саобраћаја, рад Тела за координацију и сл. Главни циљ спровођења пројекта
је смањење броја саобраћајних незгода на територији наше локалне самоуправе, а
самим тим и смањење броја погинулих и повређених у
саобраћајним незгодама. Најмлађи учесници у саобраћају (деца) су препознати као
најрањивија категорија, те се посебна пажња поклања едукацији деце из ове области,
као и унапређењу
саобраћајне инфраструктуре у зонама школа и путевима до школа.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Повећање безбедности учесника у саобраћају и
смањење броја саобраћајних незгода и учињених
прекршаја
Базна
Циљна
Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Јединица
Циљна вредност индикатора једнака је оствареној. Током 2017. године
вредност у
вредност
мере
у 2017.
приходи од наплаћених новчаних казни нису остварени у складу са
2017.
2016.
планираним, те су и расходи на крају године били мањи од планираних.

Степен покривености основних школа
едукативним материјалом и заштитним
материјалом

%

извор верификације

Извештај о утрошеним средствима у 2017. години
Комитета за безбедност саобраћаја

Постављање специјалне ЛЕД расвете на
фреквентним пешачким прелазима

ком

извор верификације

100

2

100

2

100

2

Циљна вредност индикатора једнака је оствареној. Током 2017. године
приходи од наплаћених новчаних казни нису остварени у складу са
планираним, те су и расходи на крају године били мањи од планираних.

100

Циљна вредност индикатора једнака је оствареној. Током 2017. године
приходи од наплаћених новчаних казни нису остварени у складу са
планираним, те су и расходи на крају године били мањи од планираних.

Извештај о утрошеним средствима у 2017. години
Комитета за безбедност саобраћаја

Обука и едукација ђака првака на
саобраћајном полигону

%

извор верификације

Извештај о утрошеним средствима у 2017. години
Комитета за безбедност саобраћаја

100

100
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8. Предшколско васпитање и образовање
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
624327
624327
540549
86,6%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм предшколског васпитања и образовања се спроводи у складу са законом. Средства
опредељена овим програмом намењена су за финансирање рада 21 објекта при ПУ "дечја
радост" Панчево и за финсирање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У
овим објектима смештено је укупно 2668 деце уписане у школској 2017/2018. години.
Назив циља програма

Назив индикатора

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и
образовањем
Јединица мере

Број уписане деце у односу на број
укупно пријављене деце
извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора

Проценат објеката који су прилагодили
простор за децу са инвалидитетом у
односу на укупан број објеката ПУ
извор верификације

вредност

Циљна
вредност
у 2017.

2813/3087

2750/3100

Базна

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварен
Мањи број рођене деце у генерацијама које се уписују у вртиће

2668/2771

ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у
насељеним местима

Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из
осетљивих група
Јединица мере

%

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

10

Остварена
вредност у
2017.

25

Образложење одступања остварен

25

ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у
насељеним местима

118

Ши
фра226

ЈЛС

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Наз
ив

ПАНЧЕВО
8. Предшколско васпитање и образовање

2001
2001-0001 Функционисање предшколских установа
Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење односу на текући
за 2017
2017
у 2017
буџет
610660
610660
535512
87,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност функционисање предшколских установа се спроводи у складу са законом.
Средства опредељена овом програмском активношћу намењена су за функционисање 21 објекта
при ПУ "дечја радост" Панчево и за функционисање 9 објеката при основним школама у насељеним
местима. У овим објектима смештено је укупно 2668 деце уписане у школској 2017/2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни
рад са децом уз повећан обухват

Назив индикатора

Јединица
мере

Просечан број деце у групи (јасле,
предшколски,ппп)
извор верификације
Проценат деце ослобођене од пуне цене
услуге у односу на укупан број деце
извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

15,25,20

15,25,20

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

15,25,20

ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним
школама у насељеним местима
%

35

33

19

Смањен број уписане треће деце , као и прималаца дечијег додатка и социјалне
помоћи.

ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним
школама у насељеним местима
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2001
2001-П2
Инвестиције у области предшколског образовања
Душка Мрвош, саветник

у 000 динара
Проценат
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у извршења у односу
за 2017
за 2017
2017
на текући буџет
8625
8625
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за
изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање
надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева.
Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од
01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
Панчево је водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима
бави Секретаријат за инвестиције. Такође, реализација ове програмске активности
касни и због израде пројектно техничке документације која је у току.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора
Број објеката у којима су извршена
инвестициона улагања на годишњем нивоу,
у односу на укупан број објеката ПУ
извор верификације

Одрживост функционисања предшколских установа у
остваривању делатности предшколског васпитања и
осталих делатности у ПУ у складу са законом
Јединица
мере

број

Базна
вредност
2016.

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност у
До одступања је дошло због израде пројектно техничке документације.
2017.

Циљна
у 2017.

2

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
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ЈЛ
С

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за Извршење односу на текући
2017
2017
у 2017
буџет
2001
Двојезична настава у Предшколској установи "Дечја радост"
200
200
196
98,0%
2001-П2
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту
226

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
8. Предшколско васпитање и образовање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пројекат двојезичне наставе успешно се спроводи у једној групи деце у вртићу Петар Пан са којом
ради два васпитача која имају оговарајуће лиценце за обављање ове наставе. Поред редовних средства
неопходних за рад ове групе деце, овим пројектом обезбеђена су и додатна средства за опрему којом
се још више унапређује њихов рад.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета предшколског образовања и
васпитања

Назив индикатора
Број деце који похађа двојезичну
наставу/укупан број деце у установи
извор верификације
Број запослених који одржава двојезичну
наставу (број запослених који поседује
одговарајуће сертификате)/укупан број
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

16/2.635

16/2.620

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене
Већи број заинтересованих родитеља и деце за овај вид наставе.

24/2668

ПУ "Дечја радост" Панчево
2/352

2/407

2/407

ПУ "Дечја радост" Панчево
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Програм

Назив
ПАНЧЕВО
8. Предшколско васпитање и образовање
Усвојен буџет
за 2017

2001

Пројекат
Одговорно лице

Подршка програму за образовање и васпитавање деце са
2001-П3
тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

4842

Текући буџет за Извршење
2017
у 2017
4842

4841

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација овог пројеката врши се у складу са законом и чињеницом да ПУ "Дечја радост" Панчево
похађају деца којој су потребне различита врсте, ниви и обим подршке. Пројектом се обезбеђује
помоћ и асистенција деци, васпитачима и родитељима деце са тешкоћама у развоју. Динамика и
интезитет реализације овог пројекта планиран је од стране стручне службе Предшколске установе у
односу на потребе за подршком ове деце.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета образовања и васпитања

Назив индикатора

Јединица
мере

Број деце са потешкоћама у развоју/укупан
број деце

извор верификације

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

28/2626

49/2620

54/2668

Образложење одступања остварен
Уписан је већи број деце са сметњама у развоју иако капацитети нису повећани, с
обзиром да ова деца имају приорите приликом уписа

ПУ "Дечја радост" Панчево

извор верификације
Проценат буџета издвојен за потребе
програма

Базна

%

0,13

0,14

0,11

Иако је постојала потреба да се ова средства планирају на вишем нивоу,
расположиви приходи у 2017. години су били испод очекиваног нивоа.

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
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Шифра

Нази

у 000 динара

в
226
ПАНЧЕВО
2002
9. Основно образовање и васпитање
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања

ЈЛС
Програм
Одговорно
лице
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Овај програм се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за овај програм
утрошена су за
финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и
инестиционог одржавање и опрему за 20 основних школа на територији града Панчева.

Назив циља програма

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет
258868
260668
215913
82,8%

Унапређење доступности основног образовања деци из
осетљивих група

Назив индикатора

Јединица мере

Број објеката који су прилагодили
простор за децу са инвалидитетом у
односу на укупан број објеката основних
школа

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

6/20

7/20

извор верификације

Основне школе на територији Града

Назив циља програма

Унапређен квалитет основног образовања

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Проценат ученика који је учествовао на
републичким такмичењима

%

извор верификације

Основне школе на територији Града

1,8

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у 2017.

7/20

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у 2017.
2

2
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ПАНЧЕВО
9. Основно образовање и васпитање

2002
2002-0001 Функционисање основних школа
Шеф одељења за основно и средње образовање

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
190980
190980
184132
96,4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Ова програмска активност се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за ову програмску
активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних
помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 20 основних школа на територији града
Панчева.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад са децом у основним школама

Назив индикатора

Јединица
мере

Просечан број ученика по одељењу
(разврстани по полу)
извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек

25(13ж/12м) 22(12ж/10м) 21(11ж/10м)
Основне школе на територији Града

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета образовања и васпитања у
основним школама

Назив индикатора
Број талентоване деце подржане од стране
Града/Општине у односу на укупан број деце
у школама
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

276/9.833

280/10.369

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број талентоване деце је повећан због систематског и квалитетног рада
Регионалног центра за таленете "Михајло Пупин" Панчево

285/10.240

Основне школе на територији Града и Регионални
центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево

124

Назив циља програмске активности/пројекта Повећање досутпности и приступачности основног
образовања деци

Назив индикатора

Проценат објеката прилагођених деци са
инвалидитетом и посебним потребама
извор верификације

Јединица
мере

%

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

30

Остварена
вредност у
2017.
35

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

35

Основне школе на територији Града
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9. Основно образовање и васпитање

у 000 динара

2002
2002-П1
Инвестиције у области основног образовања
Снежана Митић,саветник

Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет Извршење у односу на
2017
за 2017
2017
текући буџет
49424
51224
19741
38,5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања
услова за преузимање надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе
града Панчева. Организациона јединица Градске управе, Секретаријат за
инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017. године. До
момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
Панчево је водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим
пословима бави Секретаријат за инвестиције. Реализација ове програмске
активности касни и због пројектно техничке документације чија је израда у

току.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета образовања и васпитања у
основним школама

Назив индикатора
Израда техничке документације за
реконструкцију, доградњу и инвестиционо
одржавање школе
извор верификације
Извођење радова према техничкој
документацији
извор верификације

Израда техничке документације и извођење
радова према техничкој документацији

извор верификације

Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у До одступања је дошло због израде
2017.
пројектно техничке документације.

Циљна
у 2017.

1

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
8

До одступања је дошло због израде
3 пројектно техничке документације.

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

3

До одступања је дошло због израде
1 пројектно техничке документације.

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
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9. Основно образовање и васпитање

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
2002
Двојезична настава у Основној школи "Свети Сава" Панчево
2002-П2
500
500
500
100,0%
Шеф одељења за основно и средње образовање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (број 610-00-153/3/2016-06 од 13.04.
2017. године) утврђено је да Основна школа "Свети Сава" Панчево испуњава услове за остваривање
двојезичне наставе у школској 2017/2018. години, па јој је дата сагласност за реализацију ове наставе
у по једном одељењу: трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда. Двојезична настава је у
Основној школи "Свети Сава" Панчево реализована у шест одељења: другог, трећег, четвртог,
шестог, седмог и осмог разреда (са укупно 148 ученика). Наставу је реализовало 8 наставника у
оквиру
предмета: математика, свет око нас (у нижим разредима ), биологија, математика, техничко и
информатичко образовање и информатика и рачунарство.Укупно 35-40% наставног градива одвија се на
енглеском језику.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број ученика који похађа двојезичну
наставу/укупан број ученика у школи
извор верификације
Број запослених који одржава двојезичну
наставу (број запослених који поседује
одговарајуће сертификате)/укупан број
запослених
извор верификације

Унапређење квалитета образовања и васпитања
услова у основним школама

Јединица
мере

број

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

23/925

23/922

Остварена
вредност у
2017.

148/894

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Двојезична настава је у Основној школи "Свети Сава" Панчево реализована у
шест одељења: другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда (са
укупно 148 ученика) за разлику од претходних година када је двојезична
настава реализована у једном одељењу

ОШ "Свети Сава" Панчево

број

2/80

2/81

8/81

Наставу је реализовало 8 наставника у оквиру предмета: математика, свет око
нас (у нижим разредима ), биологија, математика, техничко и информатичко
образовање и информатика и рачунарство

ОШ "Свети Сава" Панчево
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Назив

ПАНЧЕВО
9. Основно образовање и васпитање

у 000 динара

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
2002
8625
2002-П3
Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" П
8625
8343
96,7%
Шеф одељења за основно и средње образовање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
С обзиром да је Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево основан са идејом да се на
организован начин води рачуна о ученицима који се истичу у интелектуалном квалитету и
креативности и чије сазревање превазилази садржаје који им се нуде у школама, у овој установи се
образовни процес води на занимљив и продуктивни начин и нуди им се оно што не могу да добију у
својим матичним школама.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета образовања и васпитања

Назив индикатора

Јединица
мере

Број ученика који похађају ваннаставне
активности у центру/у односу на укупан број
ученика
извор верификације
Проценат буџета града/општине издвојен за
потребе центра
извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

423/15.065

425/15.564

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у
Видљив је тренд сталног пораста
2017.
ученика који су заинтересовани за
едукацију у Регионалном центру за
427/15422 таленте

Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"
Панчево
%

0,15

0,17

0,18

Смањени су приходи буџета па је
стога учешће средства Регионалног

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
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Назив

ПАНЧЕВО
9. Основно образовање и васпитање

у 000 динара
Проценат
Усвојен
Текући
извршења у
Извршење у односу на
буџет за
буџет за
2017
текући буџет
2017
2017
2002
2002-П4
Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школо
9339
9339
3197
34,2%
финансијски асистент пројекта, Тања Темишварац

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У извештајном периоду је Град Панчево потписао уговор о гранту. Пројекат је одобрен из средстава
ИПА 2013, из Програма „Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне
заштите на локалном нивоу“.
Орган уговарања је Влада Републике Србије - Министарство финансија.
Партнер Града Панчева на овом пројекту је Дом за децу без родитељског старања „Споменак“.
Циљ пројекта је интерсекторска подршка школама, породицама и деци из 10 основних школа са
територије града Панчева и из Дома „Споменак“, у којима су ученици из различитих разлога у ризику
од напуштања основног образовања.
Пројекат траје 14 месеци и у извештајном периоду обезбедиле су се методолошке и педагошке
помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања бољих резултата деце у учењу.
Деца су заједно са 30 педагошких асистената и 2 координатора одржала додатне часове из
различитих предмета уз подршку 20 чланова школског тима, према потребама деце и одржани су
састанци са децом и родитељома које је водила специјалиста за састанке друштвене инклузије.
Школе достављају недељне и обједињене извештаје о спроведеним активностима.

Назив циља програмске активности/пројекта Подизање свести деце, родитеља и јавности о
важности обавезног основног образовања и
социјалне инклузије
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Циљна
Остварена
Базна
Јединица
вредност
Назив индикатора
вредност у
мере
вредност
Пројекат траје до 05.08.2018.
2017.
у 2017.
2016.
године, тако да ће нам школе
доставити извештаје након
Смањено одсуствовање ученика са редовних
завршетка школске 2017/2018
наставних активности и број ученика који
не
не
године, када ћемо имати
напуштају основно образовање
остварену вредност.
Извештаји основних школа у вези са предметним
извор верификације
Пројектом
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ПАНЧЕВО
2003
10. Средње образовање и васпитање
Секретар Секретаријата за јавен службе и социјална питања

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
у 2017
105755
106055
95138
89,7%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за овај програм
утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних
помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 9 средњих школа на територији
града Панчева.
Назив циља програма

Повећање обухвата средњошколског образовања
Циљна
вредност

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност у
вредност
Тренутно уписане генерације
2017.
у 2017.
2016.
деце формирају овакав просек
Број деце која су обухваћена средњим
5182
5230
5195(202р/26
образовањем (разложен по раздредима
(163р/2719ж/2
(202р/2658ж/
82ж/2513м)
511м)
и полу)
2524м)
Средње школе на територији града Панчева
извор верификације
Базна

Назив индикатора

Назив циља програма

Назив индикатора
Број објеката који су прилагодили
простор за децу са инвалидитетом у
односу на укупан број објеката средњих
школа
извор верификације

Јединица мере

Унапређење доступности средњег образовања

Јединица мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

2/10

3/10

3/10

Образложење одступања остварен

Средње школе на територији града Панчева
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ПАНЧЕВО
10. Средње образовање и васпитање

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
у 2017
96605
96905
95074
98,1%

2003
2003-0001 Функционисање средњих школа
Шеф одељења за основно и средње образовање

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Ова програмска активност се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за ову програмску
активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних
помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 9 средњих школа на територији града
Панчева.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад у средњим школама и безбедно
одвијање наставе

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Просечан број ученика по одељењу
извор верификације

27

Остварена
вредност у
2017.
26

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

26

Средње школе на територији града Панчева

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење квалитета образовања у средњим
школама

Назив индикатора
Број талентоване деце подржане од стране
Града/Општине у односу на укупан број деце
у школама
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

156/5230

160/5195

Образложење одступања остваре
Остварена
вредност у
Број талентоване деце је повећан због
2017.
систематског и квалитетног рада Регионалног
центра за
161/5182
таленете "Михајло Пупин"
Панчево

Средње школе на територији Града и Регионални
центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево
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у 000 динара

2003
2003-П1
Инвестиције у области средњег образовања
Александра Младеновић, саветник, Снежана Митић, саветник

Проценат
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у извршења у односу
за 2017
за 2017
2017
на текући буџет
9150
9150
64
0,7%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за
преузимање надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе града
Панчева. Организациона јединица Градске управе, Секретаријат за инвестиције је
преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017. године. До момента
реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је водила
све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат
за инвестиције. У припреми је техничка документација.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Израда техничке документације за
реконструкцију и/или изградњу
извор верификације

Унапређење квалитета образовања у средњим
школама

Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

Циљна

Образложење одступања остваре

Остварена
вредност у
2017.

у 2017.

4

До одступања је дошло због застоја у изради техничке документације.

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
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ПАНЧЕВО
11. Социјална и дечја заштита

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
106966
111929
100585
89,9%

0901
0901-0001 Социјалне помоћи
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност социјалне помоћи у граду Панчеву реализује се претежно преко Центра за
социјални рад " Солидарност" Панчево који средства која су планирана буџетом града Панчева
расподељују корисницима по утврђеним критеријумима. Да би овај посао био квалитетно обављено
обављен из буџета се финансирају зараде за 13 запослених и неопходни материјални трошкови.
Преко Центра за социјални рад финансирају се и трошкови Сигурне куће у којој бораве жене и деца
жртве насиља у продици са територије јужног Баната. Средствима опредељеним у овој програмској
активности финансира се и Подршка Локалном акционом лану за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица коју реализује Повереништво за избеглице града Панчева и планирају се
сва средства добијена од Комесариајата за избеглице и миграције РС и добијена путем
међународних и других пројеката.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење заштите сиромашних

Назив индикатора
Проценат грађана који добијају новчане
накнаде и помоћ у натури у складу са
Одлуком о социјалној заштити у односу на
укупан број грађана
извор верификације
Број корисника једнократне новчане помоћи
у односу на укупан број грађана
извор верификације

Јединица
мере

%

Базна
вредност
2016.
4,58

Циљна
вредност

Образложење одступања
Остварена
остварене од циљне вредности
вредност у
Забележен је незната порст броја
2017.
у 2017.
грађана који добијају новчане
накнаде у складу са Одлуком о
социјалној заштити грађана града
4,6
4,63
Панчева

Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево
0,04

0,04

0,04

Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево
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0901
0002
Прихватилишта и друге врсте смештаја
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
8645
8645
7969
92,2%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Прихватилишта и друге врсте смештаја реализује се преко Дома за децу и
омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево и преко Цетра за социјални рад
"Солидарност "Панчево. Преко Дома за децу финансира се услуга привремни смештај у
прихватилишту и то за децу која се нађу на улици,и њихов смештај у прихватилишту може да траје
најдуже до 6 месеци након чега се мора изнаћи начин неког трајног облика заштите. Преко Центра
за социјални рад финансира се услуга Становање уз подршку у заштићеним условима за кориснике
који изађу из Дома за децу због навршених 18 година живота. То је привремени вид организованог
смештаја док се корисници не снађу за самостални живот и који може да траје највише до две
године. Због изузетног занчаја који ове сулуге имају за Град и кориснике те услуге из буџета се
финансирају зараде за троје запослених и материјални трошкови везани за реализацију наведених
услуга.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђење услуге смештаја

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

Број корисника услуга смештаја
прихватилишта

број

извор верификације

Дома за децу и омладину без родитељског старања
"Споменак" Панчево

40

43

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Благо је смањен број деце која су нађена на улици и смештена у прихватилишту
у односу на предвиђену, што зависи од конкретних околности.

37
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0901
0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
21215
21515
21354
99,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмском активношћу Подршка социо-хуманитарним организацијама финансирају се програми и
пројекти ових организација који доприносе унапређењу социјалне заштите на нивоу Града и увођењу
нових видова услуга социјалне заштите који нису обухваћени Одлуком о социјалној заштити грађана
града Панчева.

Назив циља програмске активности/пројекта Подстицање развоја разноврсних социјалних и
других услуга у заједници

Назив индикатора

Број удружења / хуманитарних организација
које добијају средства из буџета
града/општине
извор верификације
Број прогрма које реализују ове
организације
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

14

Остварена
вредност у
2017.

14

Образложење одступања остварен
У складу са расположивим средствима и пријављеним удружењима комисија је
извршила одабир 13 удружења

13

Секретаријат за јевне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
14

14

13

У складу са расположивим средствима и пријављеним удружењима комисија је
извршила одабир 13 програма

Секретаријат за јевне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
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0901
0004
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
61578
61650
57260
92,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге реализује се преко:
Геронтолошког центра Панчево и то кроз следеће услуге: помоћ у кући и клубови за одрасла и старија
лица. Услуга помоћ у кући обезбеђује се одраслим старијим лицима која услед старости, хроничне
болести или инвалидитета иамју ограничене способности за задовољење свакодневних
личних и животних потреба, односно онима који живе сами или нису у стању да се старају о себи.
Услуга клубова за одрасла и старија лица обезбеђује се социјално угроженим лицима , изнемоглим и
хронично оболелим лицима, инвалидним лицима и пензионерима.
-ШОСО "Мара Мандић" Панчево и то кроз услугу дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са
интелектуалним тешкоћама, односно телесним инвалидитетом.
-Дом за ЛОРМ "Срце у Јабуци" Јабука и то кроз дневни боравак за лица са тежим интелектуалним
тешкоћама у развоју којима је организован превоз од куће до Дома у коме бораве 10 сати и радно се
ангажују према могућностима.

Назив циља програмске активности/пројекта Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге
социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној
заштити и Закону о социјалној заштити
Циљна
Остварена
Базна
Јединица
вредност
Назив индикатора
вредност у
мере
вредност
2017.
у 2017.
2016.
Број услуга социјалне заштите предвиђених
Одлуком о социјалној заштити - укупно

број

извор верификације

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

9

10

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
Расположива средства нису пружала
могућност за увођење нових услуга у
локалну Одлуку о социјалној заштити
9
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у 000 динара

0901
0005
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
42474
42759
34626
81,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Подршка реализацији програма Црвеног крста спороводи се у складу са Законом о црвеном крсту и у
буџету Града су обезебђена средства за зараде и накнаде 7 запослених и за неопходне материјалне
трошкове за функицонисање овог удружења. Црвени крст спроводи и учествује у редовним и
ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално-угроженим лицима, жртвама природних и
других несрећа.

Назив циља програмске активности/пројекта Социјално деловање - олакшавање људске патње
пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у
невољи, развијањем солидарности међу људима,
организовањем различитих облика помоћи

Назив индикатора

Број корисника народне кухиње ( или број
подељених оброка у народној кухињи)
извор верификације
Број волонтера Црвеног крста
извор верификације

Јединица
мере

Циљна
вредност

Базна
вредност
2016.

број

1250

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у
У складу са критеријумима за осваривање овог права и према броју пријављених
2017.
у 2017.
лица за ову услугу могуће је приметити тенденцију пада броја кроисника
заинтересованих за ову услугу
1275
1168

Црвени крст Панчево и Геронтолошки центар Панчево
број

180

190

195 Примећен је благи пораст волонетера заинтересованих за рад у Црвеном крсту.

Црвени крст Панчево
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ПАНЧЕВО
11. Социјална и дечја заштита

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
119871
119847
91088
76,0%

0901
0006
Подршка деци и породици са децом
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Спровођење програмске активности Подршка деци и породици са децом реализује се у складу са
Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева и то кроз следећа
права: право на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, право на новчану момоћ
незапосленим продиљама, право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рађања тројки или
четворки, новчана помоћ тројакама и четворкама до десете године и набавка уџбеника и
прибора, право на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, право на пригодан
поклон за прворођено дете и накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач правно или физичко лице.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење популационе политике

Назив индикатора

Јединица
мере

Број мера материјалне подршке намењен
мерама локалне популационе политике (нпр.
број
Подршка материнству, подршка
породиљама, накнада за новорођену децу)
извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

8

Остварена
вредност у
2017.

9

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

9

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
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Назив

ПАНЧЕВО

11. Социјална и дечја заштита

0901
0901-П1
Инвестиције у области социјалне и дечије заштите
Ђурица Доловачки, в.д. директора ЈП "Урбанизам" Панчево

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
за 2017
за 2017
у 2017
буџет
26619
26619
7611
28,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због временских услова, тј.због ограниченог времена које је
одвојено за радове на одмаралишту на Дивчибарама односно када деца не бораве у одмаралишту.Наставак
радова се очекује 2018. године.
У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, („Службени
лист града Панчева“ број 24/2014 и 4/2016) деца полазници Основних школа, предшколске установе,
спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право
делимичног или потпуног регресирања трошкова боравка у панчевачком дечјем одмаралишту на
Дивчибарама. Регресирана цена боравка за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила 3.000,00 динара, без
боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање у 3 месечне рате. Право на потпуно регресиран
боравак (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остврили: 250 полазника Регионалног
центра за талента “Михајло Пупин“ Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић“ 62
ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, На основу закључка градоначелника, бесплатан боравак је
омогућен за: 28 деце
Током зимског распуста за ученике виших разреда ОШ реализоване 3 смене зимовања. Такође, за ученике
виших разреда у току пролећног распуста 1 смена.
У наставном периоду са ученицима нижих разреда од 1. – 4. разреда реализована је 16 смене наставе у
природи, по програму Министарства за просвету РС.
Предшколска деца су боравила на Дивчибау оквиру 5 смена, једна зимска смена и 4 до краја јуна.
II Током боравка у одмаралишту, деци је био обезбеђен смештај, исхрана, просторије за васпитно
образовни рад, слободне активности и здравствена заштита.
Рад са децом је био организован по групама. Са групом предшколске деце боравио је васпитач, са групом
деце на рекреативној настави - наставник или тренер, а са одељењем на настави у природи наставник. Са
сменама у којима су боравила деца на настави у природи, био је и рекреатор а за време зимског распуста, са
децом су радила по два инструктора скијања.
Са сваком сменом у одмаралишту боравио је лекар и медицински техничар. Медицинско особље је одређивао
„Дом здравља Панчево“.
III Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, инструкторима скијања и здравственим
радницима био је обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у одмаралишту. Такође,
исплаћена им је новчана накнада за боравак. Дневни износ накнаде био је у висини неопорезованог износа
дневнице за службени пут у земљи.
IV Одмаралиште је затворено за госте од 30.06.2017 до 20.10.2017. У том периоду објекат је припреман за
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почетак школске године. Обавило се текуће одржавања, као и током претходних година. Радови су
обухватитили поправку кровне конструкције, вршиће се контрола термомашинских инсталација, електричне
инсталације, инсталације водовода и канализације, а по потреби и занатски радови.
V Од 2. јануара 2017. до 30. јуна 2017. реализовано је 26 смена. Након паузе, током које су извођени радови
на инвестиционом и текућем одржавању објекта дечијег одмаралишта (од 1. јула до 19. октобар 2017), у
периоду од 20.октобра 2017. до 31.децембра 2017. реализовно је још 10 смена.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђивање већег квалитета услуга и капациета у дечијем
одмаралишту на Дивчибарама

Назив индикатора

Јединица
мере

Број деце која користе услуге дечијег
одмаралишта уз материјалну подршку у
БРОЈ
складу са Одлуком о социјалној заштити у
односу на укупан број деце у граду/општини

извор верификације

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

4000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност
у 2017.

План је предвиђао 36 смена, због дужег периода предвиђеног за обимен
инвестиционе радове - реновирање одмаралишта (генерално сређивање фасаде,
радови на термомашинским инсталацијама, радови на електро инсталацијама,
радови на инсталацијама водовода и канализације, увођење видео надзора итд,
дошло је до одступања од планираних вредности. Укупно је током 2017.
календарске године било 3.356 посетилаца, од тога: 3.010 ученика, 229
наставника или васпитача, 33 рекреатора, 8 инструктора, 70 здравствених
радника и осталих посетилаца 8.
Током целе сезоне из распореда соба у одмаралишту, искључена је из употребе
једна петокреветна соба у анексу, због неусловности, тј, прокишњавања и влага
3010 на плафону собе, која није могла бити санирана, јер је тераса објекта у изузетно
лошем стању и неопходни су обимни радови на хидроизолацији, који су
одложени због плаираног надзиђивања објеката - изградња додатних
смештајних капацитете и мултифункционалне дворане изнад анекса
одмаралишта. Појава влаге и плесни по зидовима ове петокреветне собе
налагали су њено затварање, што је такође утицало на смањење капацитета
објекта и мањи број послетилаца прошле године.

Закључени уговори са корисницима услуга панчевачког дечијег
одмаралишта на Дивчибарама, којим управља ЈП "Урбанизам"
Панчево.
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0901
0901-П2
Екстерни надзор услуга социјалне заштите
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на
за 2017
за 2017
2017
текући буџет
480
432
350
81,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства планирана за реализацију пројекта Екстерни надзор услуга социјалне заштите
обухватају трошкове мониторинга и евалуације, односно екстерног надзора рада установа
пружаоца услуга
социјалне заштите и додељују се путем конкурса.
Назив циља програмске активности/пројекта Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о
социјалној заштити грађана града Панчева

Назив индикатора
Извршен екстерни надзор услуга социјалне
заштите
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

ДА

ДА

Образложење одступања
Остварена
остварене од циљне вредности
вредност у
2017.
да

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Грaдске управе града Панчева
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Шифра

Назив

уПроценат
000 динара
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на текући
буџет
за 2017
за 2017
у 2017
106070
106790
91231
85,4%

226
ПАНЧЕВО
1801
12. Здравствена заштита
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм здравстевене заштите спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити и
из буџета Града издвојена су средства за спровођење посебних програма превентиве
здравствене заштите, набавку опреме,
набавку возила, текуће поправке и одржавање објеката, неопходне инвестиционе радове и
израду пројектно- техничке документације за потребе Дома здравља Панчево. Такође су
издвојена средства и за судска

извршења за зараде у Апотеци Панчево чији је рачун више година у
Унапређење партнерства за здравље
блокади.

Назив циља програма

Назив индикатора
Број састанака локалног савета за
здравље
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.
3

Остварена
вредност у
2017.
6

3

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Савет за здравље се састаје поводом приговора који су упућени Саветнику
пацијената, а у прошлој години је достављен само један приговор. На преостале
две седнице разматран је план и извештај о раду Саветника пацијената.

Секретаријат за јаве службе и социјална питања и Савет за здравље
града Панчева
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12. Здравствена заштита

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1801
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за Извршење у односу на текући
2017
2017
2017
буџет
75240
75240
71003
94,4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите спроводи се у складу
са Законом о здравственој заштити и из буџета Града издвојена су средства за спровођење посебних
програма превентиве здравствене заштите, набавку опреме, набавку возила, текуће поправке и
одржавање објеката, неопходне инвестиционе радове и израду пројектно-техничке документације за
потребе Дома здравља Панчево. Такође су издвојена средства и за судска извршења за зараде у
Апотеци Панчево чији је рачун више година у блокади.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење доступности , квалитета и ефикасности
примарне здравствене заштите (ПЗЗ)

Назив индикатора
Број обраћања саветнику за заштиту права
пацијената
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.
6

Остварена
вредност у
2017.
5

16

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећан је број грађана који се обраћају Саветнику за заштиту права пацијената највише
са примедбом на систем заказивања прегледа како код изабраног лекара тако и код
специјалиста и дужину чекања на заказани преглед.

Секретаријат за јавне службе и социјална питања и
Саветник за заштиту права пацијената
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у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет
Текући буџет за Извршење у односу на текући
за 2017
2017
2017
буџет
2000
2000
1778
88,9%

12. Здравствена заштита

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1801
1801-0002 Мртвозорство
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Мртвозорство спорводи се у складу са Законом о здравственој заштити и
средства за преглед мрлих и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван
здравствене установе обезбеђена су у буџету Града

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење доступности примарне здравствене
заштите (ПЗЗ)

Назив индикатора

Број случајева стручног утврђивања времена
и узрока смрти ван здравствених установа
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

918

952

Образложење одступања
Остварена
остварене од циљне вредности
вредност у
Већи је број лица која су умрла ван
2017.
здравствених установа
961

Дом здравља Панчево
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12. Здравствена заштита

Програм
Пројекат
Одговорно лице

1801
1801-П1
Инвестиције у установе примарне здравствене заштите
Светозар Топић , саветникСнежана Митић, саветник

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за Извршење односу на текући
2017
2017
у 2017
буџет
22530
23250
12531
53,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања
услова за преузимање надлежности вођења инвестиција од стране Градске управе
града Панчева. Организациона јединица Градске управе, Секретаријат за
инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017. године. До
момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
Панчево је водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим
пословима бави Секретаријат за инвестиције. Допуњује се техничка
документација и радови ће ускоро почети.
Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење доступности и правичности здравствене
заштите (ПЗЗ)

Назив индикатора
Израда техничке документације за
реконструкцију, доградњу и инвестиционо
одржавање
извор верификације
Иизвођење радова према техничкој
документацији
извор верификације
Извођење радова према техничкој
документацији
извор верификације

Јединица
мере

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2017.

Остварена Образложење одступања
вредност у остварене од циљне вредности
2017.
До одступања је дошло због застоја
у изради техничке документације.
3
2

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
3

1

До одступања је дошло због застоја
у изради техничке документације.

2

До одступања је дошло због
временских услова.

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
4
Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
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у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење односу на текући
за 2017
2017
у 2017
буџет
1801
1801-П2
Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима
5500
5500
5135
93,4%
Шеф Одељења за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту
12. Здравствена заштита

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се са циљем
унапређења здравствене заштите или зрдавственог стања жена, предшколске и школске деце кроз
организоване посете лекара Дома здравља Панчево насељеним местима града Панчева чиме се
обезбеђује већа доступност здравствених услуга грађанима и побољшава квалитет живота
становништву у насељеним местима.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење превентивне здравствене заштитепревенција, промоција здравља и интегрисане услуге

Назив индикатора

Укупан број прегледаних жена/укупан број
посета гинеколога
извор верификације
Укупан број прегледане деце/укупан број
посета педијатра
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

3263/221

3280/216

3228/360

6120/408

5297/444

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима
додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, 2017. године обављен је
наведени број прегледа

Дом здравља Панчево

5896/387

У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима
додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, 2017. године обављен је
наведени број прегледа

Дом здравља Панчево
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12. Здравствена заштита

Програм
Пројекат

1801
1801-П3
Едукација у вртићима, основним и средњим школама из области з
Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање,
социјалну и здравствену заштиту

Одговорно лице

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за Извршење у односу на
2017
2017
2017
текући буџет
800

800

784

98,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат Едукација у вртићима, основним и средњим школама из области здравства реализује се преко Дома
здравља Панчево са циљем унапређењa здравља деце и омладине кроз организовано спровођење
здравствено-едукативних предавања, а циљна група Програма су деца из Предшколске установе „Дечја
радост“ Панчево за тему здравстено-васпитни рад у Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево, ученици
четвртих разреда основних школа за тему „Здрава школа“, ученици седмих разреда основних школа за тему
„КПР изазов“, ученици осмих разреда основних школа и ученици свих разреда средњих школа са територије
града Панчева за тему „Очување репродуктивног здравља“

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Превенција и промоција здравља

Јединица мере

Циљна вредност
у 2017.

244

Број одржаних предавања
извор верификације

Базна
вредност 2016.

260

Остварена
вредност у 2017.

176

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Иако је планиран већи број предавања, у складу са расположивим средствима и
расположивим временом ангажованих доктора одржан је наведени број предавања.

Дом здравља Панчево
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Одговорно лице

ПАНЧЕВО
1201
13. Развој културе и информисања
Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на текући
за 2017
за 2017
2017
буџет
390245
403683
339942
84,2%

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм Развој културе и информисање реализује се у складу са законом пре свега кроз финансирање рада 15
установа културе на територији града Панчева и кроз реализацију конкурса у овој области путем којих се
средства додељују удружењима која аплицирају са пројектима којим се унапређује културна понуда у Граду.
Овим програмом финансирају се и иновативни програми у установама културе којим се поред редовних
програма које ове установе реализују даје простор за увођење нових, иновативних програма који ће се,
уколико интересовање публике то покаже, убудуће сврстати у редовне програме. Поред развоја културе који се
омогућује реализацијом овог програма у буџету града Панчева, средства овог програма намењена су и за
финансирање Информисања које се након процеса приватизације електронских и штампаних медија у Србији у
складу са закон врши највећим делом путем конкурса.

Назив циља програма

Назив индикатора

Број грађана у Граду/Општини у односу
на укупан број установа културе
извор верификације

Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су одржани

извор верификације

Подстицање развоја културе

Јединица мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

126.000/15

Остварена
вредност у
2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

126.000/15 126.000/15

Статистички завод Србије и Секретаријат за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева

131.630

153.150

Дошло је до смањења броја посетилаца на свим културним догађајима из разлога
што је 2017. година, година у којој се не одржава Бијенале уметности и БУДИ
145.216 фестивал који важе за две највеће манифестације у Граду и које посећује највећи
број посетилаца како из нашег тако и из других градова.

Установе културе града Панчева
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Назив

ПАНЧЕВО
13. Развој културе и информисања

1201
0001
Функционисање локалних установа културе
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у односу на
за 2017
2017
2017
текући буџет
321527
334998
290051
86,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пограмска активност Функционисање локалних установа културе реализује се у складу са законом и
средства су обезбеђена за фиансирање плата и накнада 175 запослених у 6 градских установа и 9
домова културе у насељеним местима града Панчева , материјалне и програмске трошкове,
инвестиционо текуће и капитално одржавање објеката и опрему. Из буџета града финансирани су и
планирани програми установа културе који су привукли велику број заинтересованих грађана,
нарочито истичемо манифестације: Ноћ музеја, Мајски дани књиге, Панчевачки џез фестивал,
Фридом фестивал, Жисел, Иваново у фокусу, Старчевачка тамбурица и многобројне изложбе,
музички, филмски и позороишни програми.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђење редовног функционисања установа
културе

Назив индикатора
Број запослених у установама културе у
односу на укупан број запослених у ЈЛС
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

175/2456

170/2357

Остварена
вредност у
2017.
175/2280

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Спроведена је рационализација у установама културе, смањен је број запослних на
неодређено али је повећан број запсолених на одређено, међу којима има доста
замена породиља

Установе културе и Одлука о максималном броју
запослених на неодређено за града Панчево из 2017.
године
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ЈЛ
С

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1201
0002
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на
за 2017
за 2017
2017
текући буџет
8144
8111
7906
97,5%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Прогрмаска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва реализује се у складу
са законом кроз средства у буџету Града којима се финансирају конкурси у области културе и
аматеризам, као и средства намењена измирењу Доприноса за ПИО и здравство за лица која
самостално обављају уметнички и другу делатност у области културе.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора
Број програма и пројеката подржаних од
стране Града/Општине намењених
остетљивим друштвеним групама
извор верификације
Број програма и пројеката удружења грађана
подржаних од стране Града/Општине
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.
6

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у
2017.
8

8

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
37

39

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

43

С обзиром да је велики број удружења аплицирао на конкурсе у области културе
и аматеризма, комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су
задовољавали задате критеријуме

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
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Усвојен буџет
за 2017

1201

Програмска активност
Одговорно лице

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

0004
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

40000

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући буџет за
односу на текући
Извршење у 2017 буџет
2017
40000

38327

95,8%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
остварује се у складу са законом највећим делом путем конкурса, а 5% у виду појединачних давања у
складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања. Финансиран је велики број медијских садржаја који је од инереса за велики број
грађана Града и који је доступан путем електроснких и штампаних медија.

Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развојПовећана
понуда квалитетнихмедијских садржаја из области
друштвеног живота локалне заједнице културе

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Остварена
вредност у
2017.

Број програмских садржаја подржаних на
конкурсима јавног информисања

БРОЈ

извор верификације

Секретаријат за јавне службе и социјлна питања
Градске управе града Панчева

15

16

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
С обзиром да је велики број удружења аплицирао на конкурсе у области информисања,
комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су задовољавали задате
критеријуме

26
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1201
1201-П1
Инвестиције у области културе
Душка Мрвош, саветник

ПАНЧЕВО
13. Развој културе и информисања

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење односу на
за 2017
за 2017
у 2017
текући буџет
6073
6073
2847
46,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Пројектно техничка документација је урађена и очекује се да радови почну.

Назив циља програмске активности/пројекта Повећање интересовања грађана за развој културе

Назив индикатора

Број реконструисаних / одржаваних објеката
извор верификације
Број израђених пројеката техничке
документације
извор верификације

Јединица
мере

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена
вредност у
2017.
До одступања је дошло због кашњења у изради пројектно техничке
документације.
3

0

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева
3

3

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

152

Шифр
226
а

ЈЛ
С

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив

ПАНЧЕВО
13. Развој културе и информисања

у 000 динара

1201
1201-П2
Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервациј
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

Проценат
извршења у
Текући буџет Извршење у односу на
за 2017
2017
текући буџет
14000
14000
310
2,2%

Усвојен
буџет за
2017

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства за реализацију овог пројекта добијена су Министарства за рад и запошљавање, борачка и
социјална питања са циљем санације и конзервације спомен-комплекса Стратиште која обухвата
изградњу бакарних орнамената на споменику, расвете, амфитеатара, прилазних стаза и видео
надзора како би се заштитио овај спомен-комплекс који је претходних година у више наврата
руиниран. Спомен комплекс Стратиште је непокретно кулурно добро – знаменито место. Налази се
на путу Панчево – Јабука. На том месту су од октобра 1941. године, па до краја Другог светског
рата извођена стрељања логораша из логора Бањица, Старо сајмиште, Топовске шупе, Свилара,
Зрењанин... На том месту покопано је око 12.000 жртава, од чега највише Јевреја, Срба и Рома.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Назив индикатора
Проценат извршених санација и
конзервација на споменику
извор верификације

Јединица
мере
%

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

10

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварена
вредност у
2017.

100

Санација у 2017. години није ни започета јер је пропао поступак јавне
набавке, те су се средства пренела кaо распоред салда у 2018. годину
2

Завод за заштиту споменика културе Панчево
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Усвојен буџет Текући буџет Извршење
за 2017
за 2017
у 2017

1201

Пројекат
Одговорно лице

Завод за заштиту споменика културе-Конзервација и
1201-П3
рестаурација Спомен-костурнице интернираца Ковин
Шеф Одељења за културу, информисање, младе,
цивилни сектор и спорт

501

501

501

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на текући
буџет
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства за реализацију овог пројекта добијена су од Министарства за рад и запошљавање, борачка
и социјална питања са циљем рестаурације спомен-костурнице интернираца Ковин. Споменкостурница је посвећена цивилима, интернирцима који су били заточени у логору у Ковину и
страдали у подметнутом пожару пред крај рата, 1918. године. Страдало око 1.000 Срба и Румуна.
Споменик је значајан као место на коме су сахрањене цивилне жртве Првог светског рата.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Назив индикатора
Проценат извршених конзервација и
рестаурација на споменику
извор верификације

Јединица
мере
%

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

30

Образложење одступања
Остварена
остварене од циљне вредности
вредност у
2017.

100

100

Завод за заштиту споемника културе Панчево
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Одговорно лице

Усвојен буџет Текући буџет
за 2017
за 2017

14. Развој спорта и омладине

442.244

443.626

Извршење у
2017
383.062

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
86,3%

Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм Развој спорта и омладине реализује се у складу са законом кроз конкурсе у овим областима. У области спорта средства се
опредељују за следеће намене:1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно обављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или
у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита 3. организација спортских такмичења од посебног
значаја за Град 4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета
стручног рада са њима 5. учешће спортских организација са територије Града у домаћим и
европским клупским такмичењима 6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт ( унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) 7. делатност организација у области
спорта чији је оснивач Град 8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих,
укључујући и антидопинг образовање 10. стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста 11. спречавање негативних појава у спорту ( допинг, насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и друго ) 12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и
дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација 14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања
висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста 15. рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 17. друге потребе од посебног значаја за Град, у
складу са законом другим прописима и општим и другим актима органа Града.
У области омладине
програми и пројекти се рализују преко Канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине Панчево.

Назив циља програма

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки
града/општине

Назив индикатора

Број спортских организација преко којих се
остваруј јавни интерес у области спорта

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

117

117

Остварена вредност
у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у
области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су
112 задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на
територији Града

Спортски савез Панчева
извор верификације
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Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

1301
0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни
сектор и спорт

у 000 динара
Проценат
извршења у
односу на
Усвојен
буџет за Текући буџет за Извршење у
текући
2017
2017
2017
буџет
258.298
258.398
258.392
100,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима се реализује у складу са
законом кроз подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно обављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, кроз организацију спортских такмичења од посебног значаја за
Град , ктоз обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима, учешће спортских организација са територије Града у домаћим и
европским клупским такмичењима , кроз делатност организација у области спорта чији је оснивач Град ,кроз делатност
организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град , унапређење
заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих,
укључујући и антидопинг образовање, стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно
перспективних спортиста, спречавање негативних појава у спорту ( допинг, насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и друго ), еукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима, периодична тестирања,
сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области
спорта на територији Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација , кроз унапређивање
стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих
спортских стручњака и врхунских спортиста и за награде и признања за постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта .

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета
спортских организација преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта у граду/општини

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

Број посебних програма спортских организација
финансираних од стране града/општине

БРОЈ

извор верификације

Спортски савез Панчево и Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева

Број годишњих програма спортских организација
финансираних од стране града/општине

БРОЈ

извор верификације

Спортски савез Панчево и Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева

40

100

35

85

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

35

85
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активност

Одговорно лице

1301
0002
Подршка предшколском и школском спорту
Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни
сектор и спорт

у 000 динара
Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење у односу на
2017
за 2017
2017
текући буџет
30.253
30.253
30.235
99,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту има посебан значај за
град Панчево и у том смислу значајна средства се издвајају из буџета за разноврсне
програмаске садржаје за децу предшколског, основношколског и средњошколског узраста.
Активности се одвијају пре свега кроз физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт ( унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и
друштава, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.). Ове активности
реализује Спортски савез Панчева у сарадњи са школама на територији Града.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број програма којима се реализују активнсости
школског спорта

Унапређење предшколског, школског и рекреативног
спорта
Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

БРОЈ

Остварена
вредност у 2017.

2

20

22

35

40

40

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Благи је пораст програма којима се реализују актвности школског спорта на
који је у складу са Законом о спорту и стављен акценат политиком Града

Спортски савез Панчева
извор верификације

Број објеката који је доступан за коришћење
предшколском и школском спорту

БРОЈ

извор верификације

Спортски савез Панчева и Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градскре управе града Панчева
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14. Развој спорта и омладине

Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на
за 2017
за 2017
2017
текући буџет
97.100
98.382
85.682
87,1%

1301
0003
Одржавање спортске инфраструктуре
директор JKP "Младост" Панчево ,Предраг Стојадинов

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
ЈКП"Младост"одржава спортске терене и објекте на два одвојена спортска центра: СРЦ
Стрелиште (површине 129.041м²) и СРЦ Младост (површине 83.042м²) на којима се налази 25
спортских терена и објеката површине
51.380 м². У 2017.години поред редовног одржавања травнатих и бетонских површина, као и
свих терена (фудбал, кошарка, тенис, рукомет, одбојка) и објеката реализоване су
инвестиције: Репарација паркета у Хали спортова (1.665.000), Набавка семафора (2.157.600),
Израда Пројекта постављања мултифункционалног терена (342.400) и Набавка машине за
прање подова (335.000).
Једино планирана инвестиција Радови на затвореном базену ради задовољавања мера
заштите од пожара, средства кредита по Одлуци 2016. (12.700.000 дин.) није реализована,
јер је Јавна набавка велике вредности расписана у последњем кварталу. Зато извршење
Буџета за 2017.годину износи 87%. Планирана средства су 97.482 хиљаде динара, а
извршење 84.782 хиљаде динара.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број постојећих функционалних спортских објеката
извор верификације

Редовно одржавање постојећих спортских објеката од
интереса за град/општину

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

25

Остварена
вредност у 2017.

25

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У 2017.години све пословне и инвестиционе активности су рађене на
постојећим објектима и теренима, а остварење буџета је мање. Jедна jавна
25 набавка није завршена до краја године

Завршни рачун ЈКП "Младост" Панчево за 2017. годину
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активност

Одговорно лице

1301
0005

Спровођење омладинске политике
Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен
односу на
буџет за
текући
Текући буџет за Извршење
2017
2017
у 2017
буџет
6761
6761
6514
96,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активности Спровођење омладинске политике реализује се преко Канцеларије
за младе града Панчева која успешно реализује многобројне активности и већину њих
остварује кроз сарадњу са Домом омладине Панчево са којим има потписан Споразум о
сарадњи и који по циљној групи која посећује ову установу има највеће интересовање за
активности које реализује Канцеларија за младе.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број младих корисника услуга мера омладинске
политике

Подршка активном укључивању младих у различите
друштвене активности

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

40.000

42.000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Мањи број младих користио је услуге мера омалдинске политике из разлога
мањег броја програма које је Дом омладине реализовао у Аполу као
40000
најзначајнијем месту за окупљање младих у Граду.

Остварена
вредност у 2017.

Дом омладине Панчево и Канцеларија за младе
извор верификације
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у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет за Текући буџет за Извршење у
односу на
2017
2017
2017
текући буџет
49832
49832
2239
4,5%

1301
1301-П1
Инвестиције у области спорта
Бранка Марић, саветник

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Реализација ове програмске активности касни због реорганизације ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење Панчева" Панчево од 01.12.2016. године и стварања услова за преузимање надлежности
вођења инвестиција од стране Градске управе града Панчева. Организациона јединица Градске
управе, Секретаријат за инвестиције је преузео надлежност вођења инвестиција од 01.09.2017.
године. До момента реорганизације, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је
водила све инвестиције Града, а од 01.09.2018. године се тим пословима бави Секретаријат за
инвестиције. Припрема се техничка документација и радови ће ускоро почети.

Назив циља програмске активности/пројекта Планска градња нових спорстских објеката,
реконструкција и редовно одржавање постојећих
спортских објеката од интереса за град/општину

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
вредност
2016.

Остварена Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
вредност у
До одступања је дошло због решавања имовинско правних односа.
2017.

Циљна
у 2017.

Број изграђених/ реконструисаних јавних
спортских објеката

БРОЈ

извор верификације

Секретаријат за инвестиције Грaдске управе града
Панчева

4

0

160

Шифра

Назив

у 000 динара
Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за
Текући буџет Извршење односу на
за 2017
у 2017
2017
текући буџет
1123898
1108741
891819
80,4%

226

ЈЛС
Програм
Одговорно
лице

ПАНЧЕВО
0602
15. Опште услуге локалне самоуправе
начелник Градске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други
закон)
дефинисано је чланом 27., да су органи општине :скупштина општине, председник општине,
општинско веће и општинска управа.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи и члана 72. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева" број 25/15-пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева, као највиши орган
Града донела је Одлуку о
Градској управи града Панчева која је објављена у Службеном листу града Панчева број 13/17.
Овом Одлуком уређују се питања организације делокруга и начин рада Градске управе, која се
образује као јединствени орган. Градска управа локалне саамоуправе се образује за вршење послова
локалне самоуправе утврђених Уставом, законом и и Статутом града Панчева као и другим
прописима. Ради вршења сродних управних, стручних и других послова или у више сродних
области у Градској управи образују се основне организационе јединице. У
Градској управи града Панчева има 15 основних организационих јединица. Поред основних
организационих јединица образује се као посебна организациона јединица Кабинет
градоначелника. За обављање одређених послова Градске управе ван седишта образују се месне
канцеларије.
Одлуком о извршним органима града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 12/16 ) утврђено је да
су извршни органи града Панчева: Градоначелник града Панчева и Градско веће града Панчева.
Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други
закон)
дефинисано је чланом 27., да су органи општине :скупштина општине, председник општине,
општинско веће и општинска управа.
Назив циља програма
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у
складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора

Базна

Циљна
вредност

вредност
2016.

у 2017.

15.695

30.000

Јединица мере

Остварена
вредност у
2017.

Број донетих аката органа и служби
града/општине

БРОЈ

извор верификације

Служба за заједничке послове, Одељење за информатику Градске
управе града Панчева

Образложење одступања
остварене од циљне
вредности индикатора

25.237
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15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

0602
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
начелник Градске управе

у 000 динара
Проценат
Усвојен
извршења у
буџет за Текући буџет Извршење у
односу на
текући буџет
2017
за 2017
2017
747.958
720.834
595.653
82,6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Секретаријат за општу управу у оквиру Писарнице, путем система за аутоматску обраду
података, прати стање на извршавању управних и вануправних предмета и израђује
извештај о кретању решених и нерешених
управних и вануправних предмета по организационим јединицама Градске управе.

Назив циља програмске активности/пројекта

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

53

60

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У току 2017. године је отворен велики број предмета у области
легализације, односно озакоњења, који нису решени у календарској
34 години, те је мањи проценат решених предмета.

Проценат решениих предмета у календарској години

%

извор верификације

Служба за заједничке послове, Одељење за информатику Градске управе града
Панчева
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Усвојен
буџет за
2017

0602
0002
Функционисање месних заједница
председник Скупштинe месне зајeдницe

64.368

Проценат
извршења
у односу на
Текући буџет Извршење у текући
за 2017
2017
буџет
65.513

55.888

85,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Месна заједница је образована ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних
пореба грађана који живе на њеној територији. Грађани путем месне заједнице задовољавају
заједничке потребе у областима
културе, спорта... У складу са својим законским овлашћењима и могућностима, а као део
јединице локалн самоуправе, интезивно се радило на побољшању квалитета живота мештана у
складу са њиховим потребама и захтевима савременог живота. Радило се по принципу да
је месна заједница сервис својих грађана.
Назив циља програмске активности/пројекта

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

Назив индикатора

Степен остварења финансијских планова месних
заједница

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

90

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања остварене од циљне вредности дошло је највећим делом
из разлога што су сопствени приходи остварени у мањем обиму од
85,31 планираних па је извршење планираних расхода било у складу са тим.

Остварена
вредност у 2017.

Завршни рачун месне заједнице за 2017. годину
извор верификације
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Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

0602
0003
Сервисирање јавног дуга
Начелник Градске управе града Панчева

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен
Текући буџет Извршење у
односу на
за 2017
2017
текући буџет
буџет за 2017
264313
264313
211182
79,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Град Панчево своје обавезе по кредитима извршава у складу са закљученим уговорима са
банкама и припадајућим плановима отплате у динарској противвредности по курсу
дефинисаном у уговорима на дан уплате у року, по доспећу рата / ануитета по достављеним
обрачунима, амортизационим плановима и фактурама банака

Назив циља програмске активности/пројекта

Одржавање финансијске стабилности града/општине и
финансирање капиталних инвестиционих расхода

Назив индикатора

Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим
приходима ≤ 15%

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

6,14

6,5

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Због промене Еурибора као просечне референтне каматне стопе на европском
међубанкарском тржишту и његовог смањења,смањују се и обавезе града по
кредитима и смањује се учешће издатака за сервисирање дугова у текућим
5,23
приходима претходне године

Остварена
вредност у 2017.

Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2017. годину
извор верификације
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Усвојен
буџет за
2017

0602

Програм
Програмска
активност Одговорно
лице

Општинско/градско правобранилаштво
0004
Божидар Копривица-Градски правобранилац

8.588

Текући буџет
за 2017
8.638

Проценат
извршења
у односу на
текући
Извршење у
2017
буџет
8.228

95,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско правобранилаштво у судском и управном поступку заступа Град и његове органе и
организације ради заштите њихових имовинских права и интереса када у тим поступцима
учествују као странке или умешачи и
има положај законског заступника. У години
извештавања дошло је до повећања броја предмета у Градском правобранилаштву због
учесталих тужби за накнаду штете услед уједа напуштених паса луталица, повећаног броја
тужби против ПУ "Дечја радост" Панчево, као и одређеног броја вансудских поравнања
везано за ујед паса луталица, што се није могло предвидети, нарочито везано за тужбе
против ПУ "Дечја радост" Панчево.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Број решених предмета у односу на укупан број
предмета на годишњем нивоу

Заштита имовинских права и интереса града/општине
Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

875

600

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећан број предмета у 2017. години.

1308

Уписници Градског правобранилаштва
извор верификације
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Програм

Усвојен буџет Текући буџет
за 2017
за 2017

0602

Програмска активност
Одговорно лице

Омбудсман
0005
Јелена Стојковић Соколовић-Заштитник грађана

6.724

6.724

Извршење у
2017
5.938

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
88,3%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Заштита права грађана поступањем по притужбама, вођењем и окончањем поступка по истим, као и давањем
правних мишљења, савета и спровођењем поступка медијације.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број поднетих притужби

Обезбеђена заштита права грађана пред управом и
јавним службама града/општине и контрола над
повредама прописа и општих аката града/општине
Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

БРОЈ

150

150

Остварена
вредност у 2017.

146

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Циљна вредност индикатора је у оквирима планираног.

Уписник и формиран предмет од притужбе до архивирања предмета
извор верификације

Број грађана чија су права заштићена кроз поступак
пред заштитником грађана у односу на укупан број
поступака

137/150

100/150

140/146
Циљна вредност индикатора је у оквирима планираног.

Уписник и формиран предмет од притужбе до архивирања предмета
извор верификације

166

Ши
фра

Ј
Л
С

226

Наз
ив

ПАНЧЕВО

у 000 динара

15. Опште услуге локалне самоуправе

Програм

Усвојен
буџет за
2017

0602

Програмска активност

Функционисање националних савета националних мањина
0007
Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање,
социјалну и здравствену заштиту

7.590

Текући
буџет за
2017
7.590

Извршење у
2017
7.024

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
92,5%

Одговорно лице
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност Функционисање националних савета националних мањина
реализована је кроз активности:Помоћ приликом вађења личних докумената, за набавку
уџбеника за припремни предшколски програм, основно и средње образовање, за унапређење
рада ромских организација цивилног друштва
спроведене су активности на припреми и реализацији Конкурса: аплицирало је 5 ромских
удружења којима је одобрено укупно 3.000.000 динара за реализацију 5 пројеката, за
постигнут одличан и врло добар успех у образовању у школској 2016/2017 години
једнократну помоћ је добило 183 ученика оба нивоа образовања.
Назив циља програмске активности/пројекта

Остваривање права националних мањина у локалној
заједници

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

Проценат остварења програма националних мањина
који се финанскра из буџета града

%

извор верификације

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе
града Панчева
Назив индикатора

100

Јединица мере

100

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

9

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

100

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У складу са расположивим средствима, аплицираним пројектима и
критеријумима за одабир, комисија је одабрала 5 удружења колико је и
5 укупно било апликаната.

Остварена
вредност у 2017.

10

Број реализованих пројеката националних мањина

БРОЈ

извор верификације

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе
града Панчева
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Усвојен буџет
за 2017

0602
0008

Правна помоћ
Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање,
социјалну и здравствену заштиту

1627

Проценат
извршења у
односу на
Извршење у
2017
текући буџет
1627
1600
98,3%

Текући
буџет за
2017

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност Паравна помоћ реализује се на основу Споразума између Омбуцмана
Каталоније,
Адвокатрске коморе Војводине и града Панечва у оквиру спорвођења програма бесплатне
правне помоћи у Панчеву који има за циљ покретање система који би грађанима омогућио
приступ правди путем отварања Службе за правно саветовање и Службе за адвокатско
заступање на суду.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број корисника правне помоћи

Организована првна помоћ грађанима

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

1.777

1.800

Остварена
вредност у 2017.

1.473

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Мањи број грађана од планираног се обраћао за помоћ Служби за бесплатну
правну помоћ Панчево

Служба за бесплатну правну помоћ Панчево
извор верификације
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Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у односу на
текући буџет
за 2017
за 2017
2017
11.775
22.547
0,0%

0602
0009
Текућа буџетска резерва
Градоначелник града Панчева, Саша Павлов

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Планирање и коришћење средстава текуће буџетске резерве вршено је у складу са чланом 69. Закона о
буџетском систему.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

0602
0010
Стална буџетска резерва
Градоначелник града Панчева, Саша Павлов

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен буџет Текући буџет Извршење у
односу на
текући буџет
за 2017
за 2017
2017
2000
2000
0
0,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Планирање и коришћење средстава сталне буџетске резерве вршено је у складу са чланом 70. Закона о
буџетском систему.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације
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Програм
Програмска активност
Одговорно лице

0602
Управљање у ванредним ситуацијама
0014
Командант Градског штаба за ванредне ситуације

Усвојен
буџет за
2017
3.500

у 000 динара
Проценат
извршења у
Текући
односу на
буџет за Извршење
текући
2017
у 2017
буџет
3.500
3.355
95,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева спроводи следеће активности:
- прати опасности, обавештава становништвно о опасностима и предузима друге превентивне
мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа
- организује, развија и води личну и колективну заштиту
- координира активности свих субјеката заштите и спасавања на својој територији

Назив циља програмске Заштита насељених места Глогоњ, Јабука и део Панчево од Тамиша и
активности/пројекта
Иванова од Дунава-превентине мере и мере у случају поплава
Базна
Назив индикатора

Циљна вредност

Јединица мере

Остварена вредност у 2017.
вредност 2016.

извор верификације

у 2017.

ДА

Набавка пумпи

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Планирана активност успешно извршена.

ДА

Квантитативни и квалитативни извештај.

Назив циља програмске Повезивање свих субјеката заштите и спасавања, праћење ситуације
активности/пројекта
на терену, прикупљање и обрада података и прослеђивање
надлежном субјекту на решавање, као и пријем и обрада позива
грађана којима треба помоћ током ванредних догађаја и ванредних
ситуација

Назив индикатора

Набавка опреме за
Ситуациони центар града
Панчева
извор верификације

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Јединица мере

Остварена вредност у 2017.

ДА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Планирана активност успешно извршена.

ДА

Квантитативни и квалитативни извештај.
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Програ
м
Пројек
ат
Одговорно
лице

0602
0602-П1
Пут ка родној равноправности у граду Панчеву

у 000 динара
Проценат
извршења
Усвоје
Текући
Извршењ у односу
н
буџет за
еу
буџет
на
2017
2017
за
текући
2017
буџет
655
655
565
86,3
%

председница Савета за родну равноправност, Милица
Тодоровић

1. Одржани су тренинзи за буџетске кориснике о родно одговорном буџетирању и формулисању циљева и индикатора;
2. Одржани тематски састанкци са сврхом увођења принципа родне равноправности у одабране програма из буџета Града Панчева;
3. Одржани тематски састанци у сврху анализе, консултација и радионица за формулисање индикатора и циљева за

одабране програме;
4. Структурисана и дата подршка механизму за родну равноправност (Савету за родну равноправност Града Панчева), у процесу
припреме предлога родног буџета за 2018. годину;
5. Спроведено ажурирање и редовна оптимизација веб сајта Савета за родну равноправност. 6.
Реализоване активности из Акционог плана града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности и у 20177.Стална
присутност у јавности путем штампаних и електронских медија, других портала, веб портала и фб
странице Савета као и кроз реализовање јавних акција и обележавања значајних међународних датума што је од значаја за промену
свести, превазилажење родних стереотипа и родних предрасуда
8.У буџету Града Панчева за 2017. годину примењени су униформни индикатори које су развили
Министарство финансија и Стална Конференција градова и општина (СКГО) који су оквиру програма 11, 14, 3, односно 9 и 10
подразумевају родно одговорне циљеве и индикаторе.
9.Родно
одговорни циљеви и индикатори дефинисани су и на основу података о актуелним буџетским програмима. Анализирани су следећи
буџетски програми:
- Подршка руралном развоју и пољопривреди
Социјална и дечија заштита
- Привреда
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број одржаних семинара и обука/број учесника-ца
запослених у институцијама, јавним предузећима и
установама, службама и одељењима локалне управе

извор верификације

Успостављање институционалних предуслова и јачање
капацитета за укључивање родне перспективе (gender
mainstreaming) у доношењу програма, одлука и
стратешких докумената
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

20 /100

20 /100

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Рационалним коришћењем средстава, која су планирана буџетом за ову
намену, све планиране активности су успешно реализоване

20/100

1. Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2017.
2.
Извештај о реализованим активностима и резултатима у оквиру увођења родно
одговорног буџетирања и промоцији родне равноправности у Граду Панчеву, у
оквиру спровођена пројекта ”Пут ка родној равноправности у Граду Панчеву” у
току 2017. године а н основу уговора XI – 13 – 404 – 171/2017 закљученог
29.08.2017. између града Панчева и Куће родних знњ и политика.
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Унапређење сигурности и безбедности жена, њихова
партиципација при доношењу одлука, као и већа
доступност услуга које одговарају њиховим потребама

Јединица мере

Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у
граду, сеоским месним заједницама, ромским
насељима/број учесница у активностима и догађајима

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

150 / 500

300 / 500

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Рационалним коришћењем средстава, која су планирана буџетом за ову
намену, све планиране акртивности су успешно реализоване

300/500

Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2017.годину
извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Донете смернице за годишњи план рада Савета,
информисање доносиоца/тељки одлука и
запослених у градској управи о активностима Савета
за родну равноправност, број мушкараца активно
укључених у рад
Савета за РР, број јавно доступних садржаја
обрађених кроз родну перспективу са локалног,
националног и глобалног нивоа

извор верификације

Јачање институционалних оквира за спровођење политика
родне равноправаности у граду Панчеву кроз повећање
капацитета,
надлежности и видљивости Савета за родну равноправност
и доступност
информација о спровођењу политика једнаких могућности
и родне равноправности
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

400 / 1000

Остварена
вредност у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Рационалним коришћењем средстава, која су планирана буџетом за ову
намену, све планиране акртивности су успешно реализоване

400/1000

1. Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2017.
2.
Извештај о реализованим активностима и резултатима у оквиру увођења родно
одговорног буџетирања и промоцији родне равноправности у Граду Панчеву, у
оквиру спровођена пројекта ”Пут ка родној равноправности у Граду Панчеву” у
току 2017. године а н основу уговора XI – 13 – 404 – 171/2017 закљученог
29.08.2017. између града Панчева и Куће родних знњ и политика.
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0602

Програ
0602-П2
Одржавање пословног простора
м
директор ЈКП "Младост" Панчево, Предраг Стојадинов
Пројек
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
ат
Одговорно
лице
Реализација ове програмске активности касни због набавке опреме за уградњу ,a уградња је
извршена у 2018. години. Пословна зграда у Панчеву ул. Масарикова 1а је Одлуком
скупштине Града Панчева новембра 2014.године пренета на управљање ЈКП Младост-и
Панчево. Површина земљишта на којој се налази зграда је 482 м², а укупна површина
простора 1.104 м². Због прокишњавања крова и великог оштећења после
елементарне непогоде од града, извршена је поправка у износу од 68,1% од планираних
издвојених средстава (3.500.000).
Додатни радови су планирани у 2018.години после спровођења поступка Јавне набавке.
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Извршени радови

извор верификације

у 000 динара
Проценат
извршења у
Усвојен
односу на
буџет за
Текући буџет Извршење у
текући
2017
за 2017
2017
буџет
4.800
4.800
2.386
49,7%

Поправка крова због прокишњавања

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

ДА

Остварена
вредност у 2017.

НЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања је дошло због проблема у набавци опреме. Део радова је
урађен са мање средстава у 2017.години, а за преостале радове су
обезбеђена средства Одлуком о буџету за 2018. годину

Завршни рачун ЈКП "Младост" Панчево за 2017. годину и
Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2017 годину
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ПАНЧЕВО
2101
16. Политички систем локалне самоуправе
градоначелник Града Панчева, Саша Павлов

Усвојен
буџет за
2017
78.886

Проценат
извршења у
односу на
Текући
буџет за
текући
Извршење у
буџет
2017
2017
78.886
43.060
54,6%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма

Назив индикатора

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система
локалне самоуправе
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена вредност
у 2017.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације
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у 000 динара

16. Политички систем локалне самоуправе

Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Усвојен буџет за
2017
43.105

2101
0001
Функционисање Скупштине
Председник скупштине града Панчева, Тигран Киш

Проценат
Текући
извршења у
буџет за Извршење у
односу на
2017
текући буџет
2017
43.105
16.412
38,1%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Статутом града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 25-15-пречишћен текст и 12/16)
дефинисано је да су органи града Панчева Скупштина града Панчева, Градоначелник,
Градско веће и Градска управа. Скупштина
града Панчева је највиши орган града који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом
и овим статутом и чине је 70 одборника који се бирају
наепосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом. Скупштина града
Панчева у 2017. години одржала је девет седница на којима је укупно разматрано 419
тачака. На седницама Скупштине града Панчева донето је 108 одлука, 41 програм, 47
закључака, 120
решења, 26 извештаја, 43 измене и допуне програма, једна стратегија, један
урбанистички план а разматране су и 22 информативне тачке
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број седница скупштине општине

Функционисање локалне скупштине

Јединица мере

БРОЈ

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

14

12

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Чланом 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07, 83/14други закон и 101/16-др. Закон) регулисано је да седнице скупштине града
9 сазива председник скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Остварена
вредност у 2017.

Записници за седница Скупштине града Панчева
извор верификације
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16. Политички систем локалне самоуправе

Програм
Програмска
активност
Одговорно лице

2101
0002
Функционисање извршних органа
Председник града Панчева и Председник Градског већа града Панчева Саша Павлов

Усвојен
буџет за
2017
33.944

Проценат
извршења у
Текући
буџет за Извршење односу на
у 2017
текући буџет
2017
33.944
25.128
74,0%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одлуком о извршним органима града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 12/16) утврђено је да су извршни
органи града Панчева Градоначелник и Градско веће града Панчева. Градско веће чини Градоначелник и седам
чланова које бира Скупштина града Панчева на период од четири године, тајним гласање, већином
гласова од укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа а заменик Градоначелника је
члан Градског већа по функцији. Чланови Градског већа садужени су за одређена подручја:1) заштиту животне
средине и одрживи развој,2) стамбено-комуналне послове и саобраћај,3) рад, запошљавање и социјалну
политику, 4) село, пољопривреда и рурални развој, 5) култура и омладина, 6) здравство и 7) образовање. У
2017. години Градоначелник града Панчева донео је 1465 аката који су сходно законским, покрајинским и
градским проприсима у искључивој надлежности Градоначелника. Градско веће је у 2017. години одржало 81
седницу на којима је разматране 693 тачке дневног реда, од тога 2 тачке информативног карактера, с тим што
се 385 аката односило на питање из надлежности Скупштине града Панчева.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број седница извршних органа

Функционисање извршних органа

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

90

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
До одступања од планиране вредности је дошло зато што седнице
Градског већа града Панчева сазива Градоначелник града Панчева по
81 потреби.

Остварена
вредност у 2017.

90

Записници са седница Градског већа града Панчева одржаних у 2017. години
извор верификације
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Шифра
226

ЈЛ
С

Назив

ПАНЧЕВО

у 000 динара

16. Политички систем локалне самоуправе

2101
2101-П1

Усвојен
буџет за
2017
1.837

Избори у 2017. години

Проценат
извршења у
Текући
буџет за Извршење у односу на
2017
текући буџет
2017
1.837
1.520
82,7%

председник Комисије за спровођење избора за чланове скуштина месних заједница на територији града Панчева

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Изборне радње се предузимају од дана расписивања избора до утврђивања коначних резултата избора.
Изборне радње које су предузете: расписивање избора, израда нормативних аката и појединачних аката за
спровођење избора, набавка канцеларијског материјала, састављање уговора за штампање изборног
материјала, штампање извода из бирачког списка и обавештења о датуму и месту одржавања избора, обилазак
бирачких места и њихова припрема за дан одржавања избора, примопредаја изборног материјала између
Комисије и председника бирачких одбора, дежурства запослених Градске управе и чланова Комисије ради
извршења изборних радњи у складу са прописаним роковима, обезбеђење услова и предузимање мера за
несметано одржавање избора на дан избора и израда аката о додељивању мандата члановима скупштине.
Израда одговора на жалбе поводом покретања управног спора и припрема одговарајуће документације ради
достављања Управном суду у Београду. Након окончања избора, извршено је архивирање предмета, односно
целокупног изборног материјала.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Број бирача уписаних у бирачки списак

Конституисање органа месних заједница ради
континуираног и несметаног функционисања, а у циљу
обезбеђивања и задовољавања основних потреба и
интереса становништва
Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

БРОЈ

22.000

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Председник Скупштине града Панчева је расписао редовне изборе за
чланове Скупштине месне заједнице Котеж, али није донео одлуку о
10.623 расписивању допунских избора за преостале месне заједнице.

Остварена
вредност у 2017.

Секретаријат за општу управу
извор верификације

Број бирачких места

извор верификације

БРОЈ

14

Одлука о расписивању избора за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж и
Извештај о спроведеним изборима за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж

6

Председник Скупштине града Панчева је расписао редовне изборе за
чланове Скупштине месне заједнице Котеж, која има 6 бирачких места,
али није донео одлуку о расписивању допунских избора за планираних 8
бирачких места у другим месним заједницама.
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Назив

у 000 динара
Усвојен

226
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Текући буџет за Извршење

буџет за

ПАНЧЕВО
0501
17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
енергетски менаџер, Биљана Ђордан

2017
18.995

2017
22.930

у 2017
671

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет
2,9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Улога локалних самоуправа на побољшању енергетске ефикасности је у својству потрошача и произвођача
енергије, регулатора тржишта топлотне енергије, промотера примене енергетске ефикасности и коришења
обновљивих извора енергије као и подизање јавне свести о потреби рационалног коришћења необновљивих
извора енергије. Такође
смањењем потрошње енергије смањује се утрошак енергената чиме се смањује емисија гасова са ефектом
стаклене баште и тиме позитивно утиче на очување животне средине. Два доминантна и уско повезана
проблема са којима се данас суочавамо јесу, са једне стране, недостатак и несигурност у снабдевању
енергијом и са друге стране, загађење
животне средине и климатске промене као последица прекомерне потрошње енергије. Један од начина да се
негативни утицаји смање и да се позитивно утиче на одрживи развој јесте ефикасно коришћење енергије.
Енергетска ефикасност представља збир мера и деловања у свим областима живота којима је крајњи циљ
минимална потрошња енергије, уз
услов да ниво рада и живљења остане исти или се побољша. На основу свега наведеног град Панчево је донео
одлуку да уђе у Пројекат прекограничне сарадње са Румунијом у оквиру Интеррег ИПА програма. Реализацијом
овог пројекта ће се побољшати енергетска ефикасност Хале спортова. Градско веће града Панчева се Закључком
број II-05-06-15/2017-5 од
14. фебруара 2017. године обавезало да ће се пројекат „Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну
средину у прекограничном региону Румунија-Србија“, суфинансираног од стране Интеррег ИПА програма
прекограничне сарадње Румунија- Србија, укупне вредности 792.776,25 ЕУР, предфинансирати и суфинансирати
у износу од 15% вредности пројекта. Дана 28. марта 2017. године склопљен је Партнерски споразум - Споразум
између Водећег корисника (Општина Решица – Румунија) и Корисника на Пројекту (Град Панчево), а Уговор о
донацији ступио је на снагу 10. Јуна 2017. Године. Имплементација Пројекта траје 24 месеца, а за 2017. Годину
је
Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева од
Назив
циља
програма
Увођење
ефикасности
у јавнеиззграде
13. Јула
2017.
Године, планирано је 1.763.411
динараенергетске
суфинансирања
од прихода
буџета.
Назив индикатора

Проценат имплементације пројеката у области
енергетске ефикасности

извор верификације

Јединица мере

%

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

Остварена вредност
у 2017.

25

2,9

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Због комплексности јабне набавкеTД-06 по PRАГ процедури у износу од
618.514 ЕУР, а у складу са Уговором о донацији број / Subsidy No.
70898/25.05.2017, ЕMS RORS 13 / City of Pancevo, и временске дистанце од
израде техничке документације, додата је активност усклађивања
техничке документације са постојећим изменама/допунама прописа и
постојећим стањем на терену. Јавна набавка TД-06 је расписана 29.
децембра 2017.године на основу одлуке Градоначелника од 27. децембра
2017. године, те аванс није исплаћен у току 2017. године.

Одлука Градоначлника (Дecision for lauching on the Project) од 27. децембра 2017. године и тендерска
документација објављена 29. децембра 2017. године на званичном сајту http://www.romaniaserbia.net/ .
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Шифра
226

Назив
ПАНЧЕВО
17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

у 000 динара

0501
Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија 0501-П1
ИПА
менаџер пројекта, Анђела Вила

Усвојен

Текући

буџет за

буџет за

2017

2017

18.995

22.930

Извршење у

2017

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

671

2,9%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско веће града Панчева се Закључком број II-05-06-15/2017-5 од 14. фебруара 2017. године обавезало да ће
се пројекат „Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону
Румунија-Србија“, суфинансираног од стране Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње РумунијаСрбија, укупне вредности 792.776,25 ЕУР, предфинансирати и суфинансирати у износу од 15% вредности
пројекта. Дана 28. марта 2017. године склопљен је Партнерски споразум - Споразум између Водећег корисника
(Општина Решица – Румунија) и Корисника на Пројекту (Град Панчево), а Уговор о донацији ступио је на снагу
10. Јуна 2017. Године. Имплементација Пројекта траје 24 месеца, а за 2017. Годину је Одлуком о изменама
Одлуке о буџету града Панчева од 13. Јула 2017. Године, планирано је 1.763.411 динара суфинансирања од
прихода из буџета.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Набављена модерна опрема за грејање и хлађење

извор верификације

Енергетски унапређен објекат регоналне спортске хале

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2016.

у 2017.

ДА

Остварена
вредност у 2017.

НЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Због комплексности јабне набавкеTD-06 по PRAG процедури у износу од
618.514 ЕУР, а у складу са Уговором о донацији број / Subsidy No.
70898/25.05.2017, ЕMS RORS 13 / City of Pancevo, и временске дистанце од
израде техничке документације, додата је активност усклађивања
техничке документације са постојећим изменама/допунама прописа и
постојећим стањем на терену. Јавна набавка TD-06 је расписана 29.
децембра 2017.године на основу одлуке Градоначелника од 27.
децембра 2017. године, те аванс није исплаћен у току 2017. године.

Одлука Градоначлника (Decision for lauching on the Project) од 27. децембра
2017. године и тендерска документација објављена 29. децембра 2017. године
на званичном сајту http://www.romania-serbia.net/ .
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IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству при
Секретаријату за финансије води се буџетско књиговодство за следеће директне буџетске
кориснике: Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градску управу, Градско
правобранилаштво и Заштитника грађана града Панчева.
Како се у оквиру Градске управе, као директног корисника буџетских средстава, воде и
сви индиректни корисници, јавна и јавна комунална предузећа, Фонд за заштиту животне
средине и ИПА пројекти Града, сачињени су консолидовани обрасци за овог директног
корисника.
На основу завршних рачуна директних буџетских корисника (Скупштина града,
Градоначелник, Градско веће, Градска управа, Градско правобранилаштво и Заштитник
грађана града Панчева) сачињен је Консолидовани завршни рачун града Панчева који је
приказан на прописаним обрасцима од 1 до 5, као и прилозима који су предвиђени Законом о
буџетском систему и Правилником
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
У четвртом делу Одлуке – Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2017. годину
приказани су изводи из следећих консолидованих образаца:
- Образац 1 - Биланс стања у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
- Образац 2 - Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
- Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године,
- Образац 4 - Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и
- Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
Утврђен је консолидовани буџетски суфицит и укупни фискални резултат на основу
података добијених консолидацијом података из завршних рачуна 6 директних корисника и
34 завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава града Панчева (17 месних
заједница, 15 установа културе, ПУ „Дечја радост“ Панчево и Туристичке организације
Панчево) утврђен је укупни буџетски суфицит.
Остали корисници јавних средстава: јавна предузећа, установе, месне заједнице и другe
организације сачинили су завршне рачуне и извештаје у којима су детаљно образложили
пословање у 2017. години.
Саставни део овог образложења су:
1. Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године;
2. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
3. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата
кредита, усаглашених са информациојама садржаним у извештајима о новчаним токовима у
периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
У Консолидованом завршном рачуну града Панчева за 2017. годину не постоје
одступања између одобрених средстава и извршења и стога није ни састављен Прилог:
Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења.
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Током 2017. године није било коришћења средства сталне буџетске резерве.

Законом о буџeтском систему у члану 92. у ставу 2. и 3. регулисано је да екстерној
ревизији подлежу и завршни рачуни буџета локалних власти коју врши Државна ревизорска
институција, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске
институције.
У ставу 4. истог члана прописано је да изузетно, екстерну ревизију буџета локалних
власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине
локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Дописом број: II-06/2018-14 од 29.01.2018. године, Градоначелник града Панчева,
обратио се Државној ревизорској институцији за сагласност за ангажовањем ревизора са
одговарајућим квалификацијама према закону којим се уређује рачуноводство и ревизија за
обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Панчева за 2017. годину.
Од стране Државне ревизорске институције, дана 08.02.2018. године, под бројем 400704/2018-04 добијена је Сагласност да екстену ревизију Завршног рачуна буџета града
Панчева за 2017. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија, уз напомену да је локална власт одговорна за испуњеност законом прописаних
услова за обављање ревизије.
Након тога донета је скупштинска одлука, спроведен поступак јавне набавке и
изабран најповољнији понуђач за ревизију завршног рачуна буџета Града. По обављеној
ревизији Завршног рачуна буџета града Панчева за 2017. годину извештај са мишљењем биће
достављен Градском већу града Панчева, Скупштини града Панчева и Министарству
финансија као саставни део Завршног рачуна града Панчева за 2017. годину.
Завршни рачун буџета града Панчева за 2017. годину сачињен је на основу Закона о
буџетском систему, Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова, као и осталим важећим прописима.
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