АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020
ЗА 2015. ГОДИНУ
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1 : Унапређивање пословног амбијента
Потребна средства/
Програми, мере
извори
Пројекти, активности
Програм мера
подршке за
развој МСПП

Период
реализације
2015. година

Оснивање Фонда за развој
привреде

/

прва
половина
године

Сарадња са пословном
заједницом

Буџет града: 300.000 дин.

у току
године, по
потреби

Промовисање концепта
предузетништва и подизање
нивоа предузетничке културе

Буџет града: 500.000 дин. и
домаћи фондови

у току
године

Израда студије browfield
објеката и локација, са
потенцијалним решењима за
њихову ревитализацију

Буџет града: 200.000 дин.,
домаћи и страни фондови

у току
године

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

Секретаријат за
привреду и економски
развој, Привредни
савет
Градско веће,
Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове Привредни
савет, Завод за заштиту
споменика културе, ЈП
Дирекција

Критеријум
успешности/
очекивани резултат
Донета одлука
Скупштине, донет
годишњи програм
Одржане најмање
једне консултације,
спроведена анкета
ради праћење ставова
пословне заједнице о
квалитету пословног
окружења, заједничка
учешћа на сајмовима,
конференцијама и сл.
Одржана најмање
једна промоција,
организован „Дан
науке и развоја“
Донета одлука ГВ,
формиран стручни
тим, припремљен
концепт за израду
студије, расписан
конкурс за могућа
решења за
ревитализацију и
реконструкцију
browfield
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Унапређење
привлачења
инвестиција

Формирање центра за
издавање грађевинских
дозвола (ЦИД)

Буџет града 1.000.000 дин.,
домаћи и страни фондови

У првој
половини
године

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

заједничке послове,
ЈП Дирекција, ЈКП

Обезбеђени технички
и људски ресурса,
успостављене
процедуре, потписан
протокол о сарадњи,
скраћен период за
издавање дозвола у
просеку за 20%,
повећање броја

издатих
грађевинских
дозвола за 20%
Израда стратегије
привлачења инвестиција
2017-2020

/

У току
године

Унапређивање управљања
капиталним инвестицијама

/

У току
године

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

за финансије, ЈП
Дирекција , ЈКП
Сарадња са институцијама
НАЛЕД, СКГО, ВИП,
СИЕПА, РЦР Банат, Сенат
привреде Србије и др.

/

У току
године

Секретаријат за
привреду и економски
развој, Градска управа

Донета одлука ГВ,
формиран тим,
припремљена
методологија и
концепт стратегије,
урађен опис почетног
стања
Донето решење ГВ о
формирању Тима
стручњака на нивоу
града за веће
инвестиције, скраћен
период за припрему
локација, издавање
дозвола и
реализацију
инвестиција
Реализован најмање
један пројекат
сарадње
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Инфраструктур
но опремање
радних зона

Израда пројектно-техничке
документације за фазно
опремање Северне
индустријске зоне

Фазно инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне

Из буџета града у 2014. год.
је обезбеђено 7.000.000 дин.
за идејни пројекат за фазно
опремање Северне
индустријске зоне, за
приступне саобраћајнице)
За израду главног пројекта
???????
Буџет града ????, домаћи и
страни фондови

У току
године

Тим за пословне зоне,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација

Обезбеђена средства,
спроведена јавна
набавка, прибављена
грађевинска дозвола

До краја
године

Тим за пословне зоне,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП

Реализоване фазе
према пројекту

Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2 : Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и
запошљавања
Потребна средства/
Период
Критеријум
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Пружање
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолошке
вишкове

Увођење олакшица и
подстицаја

Буџет града: средства
интегрисана у ЛАПЗ,
домаћи фондови

Подршка старим занатима
и домаћој радиности

Буџет града 1.000.000 дин.
за ЛАПЗ, домаћи и страни

реализације
2015. година
У току године

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

У току године Секретаријат за
привреду и

успешности/
очекивани резултат
Донете одлуке Градског
већа о олакшицама,
продужење грејс
периода за плаћање
локалних пореза у 1.
години пословања,
конкурси за МСП
сектор, програм
менторинга и подршке
за почетнике у бизнису

Расписан конкурс,
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извори

Стварање услова
за за
запошљавање
технолошких
вишкова и
незапослених
кроз обуке за
дефицитарна
занимања

Ангажовање привредних
друштава у циљу обуке
технолошких вишкова

Средства из буџета града и
домаћих фондова од
1.000.000 дин.
интегрисана у програм
ЛАПЗ

У току године

економски развој,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, ТОП
Служба за заједничке
послове,
Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
ЕТШ и Машинска
школа

Мин. 5 реализованих
пројеката,
организована продаја
рукотворина

Донет програм
ЛАПЗ, расписан
годишњи конкурс,
потписани уговори о
сарадњи, запослено
минимум 5
технолошких
вишкова

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3 : Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Потребна средства/
Период
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструктуре

Израда плана комуналног
инфраструктурног опремања
града 2015-2020

/

Припрема приоритетних
/
инфраструктурних пројеката
за суфинансирање из домаћих

реализације
2015. година
У првој
половини
године

У току године

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретарија
т финансије, МЗ
насељених места,
ЈКП, ЈП ГСА
Секретаријат за
привреду и
економски развој, МЗ

Критеријум
успешности/
очекивани
резултат
Донета одлука
ГВ и решење о
формирању
тима, урађен и
усвојен план

Комплетирано,
припремљено и
пријављено у
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и страних фондова

Уређење објеката
јавне намене и
јавних простора

Измештање старог бувљака и
дефинисање простора за
продају огрева

Буџет града: за технички
пројекат ?????

У току године

Наткривање Зелене пијаце, са
уградњом соларних панела
према постојећем пројекту

Буџет града (укупна вредност
без соларних панела је
50.000.000 дин.), домаћи и
страни фондови

У току године

Уређење пијачних простора у
свим насељеним местима

Јабука: завршетак изградње
пијаце 2. фаза 8.000.000 дин.
(укупна вредност пројекта је
11.000.000 дин.)
Глогоњ: према постојећем
пројекту за израду и монтажу
затворених тезги 1.150.000
дин.
Долово: имештање пијаце на
локацију Мешаоне
(власништво ЗЗ С. Марковићстечај-у току 3. круг
лицитације-почетна цена око
7.000.000 дин: предлаже се
дефинисање локације за

2014-2015

насељених места ЈП, СЛАП базу
ЈКП, СЛАП менаџери најмање два
и координатор
инфрастр.
пројекта
ЈП Дирекција,
Дефинисање
Секретаријат за
локације у
урбанизам,
плановима,
грађевинске и
израда техничке
стамбено-комуналне
документације
послове
ЈКП Зеленило,
Измењен ПГР
Секретаријат за
целина 1,
урбанизам,
обезбеђена
грађевинске и
средства у
стамбено-комуналне
буџету града и
послове,
из других
извора,
спроведене фазе
радова по
пројекту
МЗ и ЈКП у
Израђена
насељеним местима,
анализа
Секретаријат за
потреба, план
урбанизам,
опремања и
грађевинске и
изградње нових
стамбено-комуналне
пијаца,
послове, ТОП
планирана
средства,
изграђене и
уређене пијаце
у насељеним
местима,
сачињен
информативно
промотивни
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Проширење новог гробља

Изградња јавне гараже,
реконструкција постојећег и

пијацу ПГР и откуп локације
у 2014. год. из ребаланса
Буџета
БНС: завршетак изградње
пијаце по постојећем
пројекту: 2.500.000 дин.
Старчево: за реализацију 1.
фазе - поплочавање
10.000.000 дин.
(припремљена техничка
документација фазно: укупна
вредност око 30.000.000 дин.)
Иваново: дефинисање
локације за пијацу у ПГР, за
израду техничког пројекта
500.000 дин., за набавку 10
тезги, јавиће
Б. Брестовац: дефинисање
локације за пијацу у ПГР, за
израду техничког пројекта за
реконструкцију 500.000 дин.,
за набавку 20 металних
натктивених тезги, јавиће
Омољица: Дефинисање
локације у ПГР, израда
пројекта 600.000 дин.
УКУПНО: 30.250.000 дин.
Буџет града ???
( укупна вредност земљаних
и осталих радова је
100.000.000 дин.)
Буџет града:
- за главни пројекат (са

материјал
(календар
пијаца)
доступан на
целој
територији
Србије

У току године

У току године

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈКП
Зеленило
Секретаријат за
урбанизам,

Извршени
земљани радови
на пољима 12,

13, 14.
Одређене
локације за
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изградњња нових јавних
тоалета

Заговарање принципа урбане
културе, превенција и
санирање неадекватне градње

Програм одржавања, обнове
и заштите бунара и

техничком контролом)
изградње јавне гараже
3000м2 (Карађорђева или М.
Горког)-4.000.000 дин. ,
- за реконструкцију
постојећег јавног тоалета
100м2-300.000 д ин. за
пројекат легализације,
локацијску дозволу са
условима, пројекат
реконструкције и техничку
контролу и 4.000.000 дин. за
радове
-за адаптацију простора
градског локала код старог
Пасажа 30м2 70.000 дин. за
пројекат промене намене,
катастар и технички пројекат
реконструкције и 1.000.000
дин. за радове
-за постављање 4 кабине
префабрикованих јединица
јавног тоалета 1.300.000 дин.
УКУПНО: 10.670.000 дин
/

Буџет града:
Јабука -употребна дозвола за

У току године

У току године

грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП
Дирекција, ЈКП
Хигијена

јавну гаражу и
тоалете, израђен
главни пројекат
за јавну гаражу,
израђена
техничка
документација.
реконструисан
постојећи јавни
тоалет,
пренамењен и
реконструисан
простор за нови
јавни тоалет
просто

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП
Дирекција,
Секретаријат за
инспекцијске посове,
Комунална полиција
ЈКП Водовод и
канализација,

Организована
најмање једна
промоција,
медијски
пропраћено

Усвојен
програм,
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Унапређење
водоводноканализационе
мреже

изворишта

Изградња и реконструкција
објеката у оквиру постројења
за пречишћавање воде за
пиће

Израда пројектно техничке
документације за завршетак
радова на изградњи
водоводне инфраструктуре на
територији Панчева

изграђени бунар-???
Долово: Изградња новог
бунара (има 5, а 4 су
функционални) 2.000.000
дин.
БНС: Израда елабората о
резервама и квалитету
подземних вода: укупно
800.000 дин. а у 2015. години
400.000 дин. и за елаборат о
зони санитарне заштите јавиће
Б. Брестовац: ревитализација
2 постојећа бунара 2.000.000
дин.
Омољица: ревитализација 3
постојећа бунара 3.000.000
дин.
УКУПНО: 7.400.000 дин.
Буџет града: 8.000.000 дин.
програм kfv банке 1.000.000 евра
( укупна вредност радова на
изградњи подземног
резервора 5000 м3 )

Буџет града: израда
пројектно техничке
документације:5.000.000 дин.
Буџет града, домаћи
фондови:изградња водоводне

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, МЗ и ЈКП
насељених места

планирана
средства за
2016. годину

У току године

ЈКП Водовод и
канализација

У току године

ЈКП Водовод и
канализација, ЈКП и
МЗ Долово

Урађена
пројектно
техничка
документација,
планирана
средстава,
повећана
безбедност
квалитета воде
за пиће
Припремљени
пројекти у
складу са
Планом
инфраструктурн
ог опремања,

Период
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мреже1.Фаза 52.000.000 дин .
(укупна вредност
инвестиције 93.800.000 дин.)
(Укључујући пројекат за
Долово ??? 42км цеви:
6.000.000 дин.)

реализације
целокупне
инвестиције
2015-2016.
1.Фаза током
2015. године

МЗ Стараи Тамиш: решавање
имовинско правних односа
???
УКУПНО: 63.000.000 дин.

Прикључење на градску
водоводну мрежу за
насељена места Јабука,
Долово, Качарево, Глогоњ, Б.
Н. Село
и реконструкција
водовордних мрежа у
Глогоњу, Б.Н. Селу и Долову

Буџет града, домаћи и страни
фондови (Укупна вредност
400.000.000 дин. за изградњу
магистралних цевовода до
села која немају изграђене
цевоводе )
1.Фаза 150.000.000 дин.

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2017.
1.Фаза током
2015

(Укупна вредност 300.000.000
дин. за изградњу и
реконструкцију водоводне
мреже у насељеним местима

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2017.

ЈКП Водовод и
канализација, МЗ и
ЈКП насељених места

припремљен
технички
пројекат за
реконструкцију
водоводне
мреже у Долову,
решени
имовинско
правни односи у
МЗ Стари
Тамиш и
извршена
експропр.
земљишта,
створени услови
за израду
пројекта за
реконструкцију
и изградњу вод.
мреже и
прикључење на
градски водовод
Припремљена
пројектно
техничка
документација
за Долово,
планирана
средстава,
реализовани
пројекти
реконструкције
у најмање 2 села
и прикључено
на градску
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)
1.Фаза 150.000.000 дин.
Изградња ППОВ за
територију града Панчева
(град и насељена места)

Израда пројектно- техничке
документације за завршетак
канализационе мрежe на
територији града

УКУПНО: 300.000.000 дин
Буџет града, домаћи и страни
фондови
(Укупна вредност 15.000.000
евра за изградњу ППОВ за
град Панчево).
1.Фаза 1.000.000 евра
(Укупна вредност 10.000.000
евра за изградњу ППОВ за
насељена места која имају
изграђену фекалну
канализацију ). За ППОВ у
Глогоњу 1.000.000 евра???
1.Фаза 2.000.000 евра
УКУПНО: 4.000.000 евра
Буџет града, за израду
пројектно техничке
документације 15.000.000
дин.
Буџет града, домаћи и страни
фондови за изградњу
канализационе мреже(укупна
вредност 432.000.000 дин.)
1.Фаза 100.000.000 дин.
БНС: систем за предтртман
отпадних фекалних вода
3.000.000 дин.???

Израда пројектно- техничке

УКУПНО: 118.000.000 дин.
Буџет града, домаћи фондови

1.Фаза током
2015
Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2020.
1.Фаза током
2015
Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2020.
1.Фаза током
2015
У току године

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2020.
1.Фаза током
2015. године

У првој

ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, МЗ и ЈКП
насељених места

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

Радна група за

мрежу 2 села
према Плану
инфраструктурн
ог опремања
Плановима
дефинисане
локације у граду
и насељеним
местима,
решавање
имовинско
правних односа
и по потреби
експропријација
изградња ППОВ
у Глогоњу
према
постојећем
пројекту
Припремљени
пројекти у
складу са
Планом
инфраструктурн
ог опремања

Решени
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документације за потамишки
колектор са реконструкцијом
црпне станице

( укупна вредност
инвестиције 11.000.000 дин.)

половини
године

потамишки колектор,
Градска управа, ЈКП
Водовод и
канализација

Фазна изградња потамишког
колектора са црпном
станицом

Буџет града, домаћи и страни
фондови ( укупна вредност
инвестиције 230.000.000 дин.
)
1.Фаза 80.000.000 дин.

Радна група за
потамишки колектор,
Градска управа, ЈКП
Водовод и
канализација

Израда пројектно- техничке
документације за унапређење
система атмосферске
канализације

Буџет града, за израду
пројектно техничке
документације 15.000.000
дин.
Буџет града, (укупно за
изградњу и реконструкцију
атмосферске канализације на
критичним местима у граду
40.000.000 дин.)
1.Фаза 20.000.000 дин.

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2020.
1.Фаза током
2015. године
У току године

Изградња нових канала и
одржавање система
атмосферске канализације
у насељеним местима

УКУПНО:35.000.000 дин
Јабука: 1.000.000 дин. за нове
и 500.000,00 за одржавање
Глогоњ: за одржавање
1.000.000 дин.
Долово: за одржавање
1.000.000 дин.
БНС: за одржавање 5.000.000
дин.
Старчево: ревитализација
постојећих канала 1.000.000

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2016.
1.Фаза током
2015. године
У току године

имовинско
правних односи,
припремљена
пројектно
техничка
документација
Планирана
средства,
реализоване
фазе по
пројекту

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

Урађени
пројекти према
Плану
инфраструктурн
ог опремања

МЗ и ЈКП насељених
места

Најмање
једампут
годишње
извршен
преглед и
чишћење канала
у сваком
насељеном
месту, изградња
нових канала
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дин.
Иваново: за одржавање
500.000 дин., а за изградњу
нових према постојећем
пројекту 1.000.000 дин.
Б. Брестовац: За санацију
колекторског канала према
пројекту ДВП Тамиш Дунав
10.000.000 дин. и 1.000.000
дин. за одржавање постојећих
канала
Омољица: ревитализација
постојећих канала 1.000.000
дин.
Стари Тамиш:
ревитализација постојећих
канала 300,000 дин.
Реконструкција испуста
атмосферске канализације у
Тамиш

Унапређење
саобраћајне
мреже и услуга
јавног саобраћаја

Студија унапређења
квалитета јавног саобраћаја

УКУПНО:23.300.000 дин.
Буџет града, за израду
пројектно техничке
документације 7.000.000 дин.
(Укупно за изградњу и
реконструкцију атмосферске
канализације на критичним
местима у граду 50.000.000
дин.)
1.Фаза 30.000.000 дин
УКУПНО: 37.000.000 дин
Буџет града????

према
постојећим
пројектима

У току године

ЈКП Водовод и
канализација

Израђена
техничка
документација

Агенција за
саобраћај, ЈКП АТП

Планирана
средства,
спроведена
јавна набавка,
урађена студија

Период
реализације
целокупне
инвестиције
2015-2016.
1.Фаза током
2015. године
У првој
половини
године
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Спровођење мера
унапређења јавног саобраћаја
према Студији унапређења
квалитета јавног саобраћаја

Буџет града??? домаћи и
страни извори финансирања,
донације

У другој
половини
године

ЈКП АТП, Агенција
за саобраћај

Изградња и обнова
аутобуских стајалишта

Старчево изградња
надстрешница за 3
стајалишта 450.000 дин.
Иваново: обнављање
стајалишта (настрешнице и
клупе) 300.000 дин.
Б. Брестовац: Изградња 2
нова стајалишта- израда
пројеката и изградња
1.300.000 дин. и монтажа 2
надстрешнице 300.000 дин.
Омољица: реконструкција 5
стајалишта 1.500.000 дин.

У другој
половини
године

ГУ, ЈП Дирекција,
Агенција за
саобраћај, АТП

Израда пројектне
документације за вертикалну
и хоризонталну
сигнализацију насељена
места

УКУПНО: 3.850.000 дин
Б. Брестовац: постављање 6
лежећих полицајаца у
подручју школе 600.000 дин.

Замењено
минимум 3
аутобуса
еколошки
прихватљивим
возилима
Уређена
стајалишта на
територији
града према
приоритетима

ЈП Дирекција,
Агенција за
саобраћај, МЗ и ЈКП
насељених места

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4 : Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Потребна средства/
Период
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Планирање и
подршка развоју
пољопривреде

Доношење стратегије
развоја пољопривреде за
период 2016-2020. година

/

реализације
2015. година
У току године

Критеријум
успешности/
очекивани резултат
Секретаријат за Одлука ГВ, формиран
пољопривреду и тим, припремљена
рурални развој, методологија,
МЗ насељених
сачињен опис
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Програми заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

Доношење годишњих АП
руралног развоја

/

У току године

Промоције задругарства и
удруживања

/

У току године

Конкурс за стимулативне
мере за пољопривредна
удружења и кластере

Буџет града: 1.500.000 дин.

У току године

Покретање иницијативе за
повећање доступности
ветеринарских савета и
служби у селима

/

Израда годишњих
програма „зелене тезге“

Буџет града:????

У току године

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

Буџет града:????

У току године

Утврђивање квалитета

Буџет града:????

У току године

У првој
половини
године

места
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
МЗ насељених
места
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

почетног стања
Одлука ГВ, формиран
тим, усвојени АП за
2016. годину

Одржана минимум
једна промоција

Планирана средства,
расписан конкурс,
потписани уговори са
најмање 10
корисника средстава
Секретаријат за Промене у
пољопривреду и организацији
рурални развој, ветеринарске службе,
ГВ, Скупштина већа доступност
града
корисницима
Секретаријат за Припремљен програм
пољопривреду и за 2015. годину,
рурални развој
повећан број
корисника „зелених
тезги“ за мин. 20 %
Секретаријат за Формирана комисија,
пољопривреду и урађени планови
рурални развој, комасације за мин. 2
Комисија за
села, спроведена
комасацију
комасација у најмање
једној к.о.
Секретаријат за Планирана средства,
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земљишта и израда
педолошке карте

Унапређење
пољопривредне
инфраструктуре

Унапређивање рада
пољочуварске службе

Буџет града ????

У току године

Уређење атарских путева

Буџет града ????

У току године

Подизање
ветрозаштитних појасева
на територији града према
пројекту

Буџет града ????

У току године

Изградња и опремање
отресишта

Буџет града ????

У току године

Отресиште са изласком на
државни пут 1. реда (шир
5м , дуж 40м) је 720.000 д

Качарево: израда техничке
док. за 4 локације за
отресишта 2.400.000 дин.
Долово: Израда техничке док.
за изградњу алејног пута

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

спроведена јавна
набавка, потписан
уговор

Обезбеђена средства
и потребан број
пољочувара, повећан
број решених
предмета за мин. 10%
Секретаријат за Попис и израда
пољопривреду и пројектно-техничке
рурални развој, документације за
ЈП Дирекција,
атарске путеве,
МЗ насељених
решени имовинско
места
правни односи ,
планирана средства,
уређени атарски
путеви према
приоритетима из
пописа
Секретаријат за Повећан проценат
пољопривреду и реализације пројекта
рурални развој, и број садница, за
ЈКП Зеленило
мин. 10%,
заступљено
медоносно дрвеће
Секретаријат за Израђена пројектна
урбанизам,
документација,
грађевинске и
планирана средства,
стамбеноуређена и опремљена
комуналне
отресишта (хидранти
послове,
и контејнери за хем.
Секретаријат за отпад) према Плану
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Отресиште са изласком на
државни пут 2. реда
(шир5м , дуж 20м) је
360.000 дин
Ово је без пратеће
инфраструктуре:
прикључак на водовохидрант и контејнер

Одржавање каналске
мреже према постојећем
оперативном плану

Стари Тамиш-Долово и
отресиште са хидрантом и
контејнером на локацији
Баваништански пут
БНС: израда техничке док. за
2 локације на излазу на
магистрални пут и 3 на
ободима насеља
Старчево: израда техничке
док. за 2 локације (према
Омољици и на улазу у
Старчево)
Иваново: Израда техничке
док. за 1отресиште у саставу
атарског пута за који је у току
израда техничког пројекта и
опремање постојећег
отресишта Чехова рампа
хидрантом и контејнером
Б. Брестовац: Израда
техничке док. за 3 отресишта
на локацији Баваништански
пут, Јанковићеви виногради и
пут поред Цвећаре
Омољица: Израда техничке
док. за 2 отресишта на
локацији доловачки пут и код
Педе Илића
УКУПНО: ???
Буџет града ???, домаћи
фондови

пољопривреду и инфраструктурног
рурални развој, опремања
ЈП Дирекција,
МЗ насељених
места

У току године

ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,

Поднет извештај ГВ
о стању каналаске
мреже, решени
имовинско-правни
односи, планирана
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ЈП Дирекција

Одржавање канала
Панчевачки 33, 33а и АТП
канала

Буџет града ???, домаћи
фондови (буџет АПВ)

У току године

Привремено ограђивање
сметлишта у сеоским МЗ

Буџет града ???, домаћи
фондови
Глогоњ: 1.500.000 дин.
Качарево: јавиће
Долово: 1.500.000 дин.
БНС: 700,000 дин.
Иваново: 500.000 дин.
Б. Брестовац: 1.500.000 дин.
Омољица: 1.500.000 дин.

У току године

средства, спроведене
интервенције,
изграђени пропусти и
прелази према Плану
инфраструктурног
опремања
ЈКП Водовод и
Доношење програма
канализација,
мера за одржаѕање
Секретаријат за канала, захтев за
пољопривреду и планирање средстава
рурални развој, у покрајинском
Секретаријат за буџету за 2015.
заштиту
годину, одмуљивање
животне
Наделе на територији
средине
града Панчева,
повећан упојни
капацитет Наделе из
каналске мреже
насаеља Миса и
пољопривредне
мреже канала у
подручју реке,
смањен ризик од
изливања канала
МЗ и ЈКП
Планирана средства,
насељених
организоване акције
места
са грађанима,
ограђено минимум 3
сметлишта

УКУПНО: 7.200.000 дин
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Програми, едукације
и акције

Стручни савети за
контролу квалитета,
сертификацију, маркетинг
производа и могућност
извоза

Буџет града: 50.000 дин.

У току године

Годишњи програми
едукације
пољопривредних
произвођача

Буџет града: 200.000 дин.

У току године

Едукације о домаћим и
страним изворима
финансирања и изради
предлога пројеката

/

У току године

Организација акције са
грађанима и ОЦД
„Недеље борбе против
амброзије“

Буџет града: 500.000 дин.
(опрема, освежење за
учеснике:..), домаћи фондови
ЈКП Хигијена 480.000 дин.
(гориво)

У мају и
августу 2015.
године

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

Организована
минимум једна обука,
едуковано мин. 30
заинтересованих
пољопривредних
произвођача

Организована по
једна едукација о
употреби пестицида,
контролисаној
производњи,
производњи
зачинског и лековитог
биља, примени агроеколошких мера,
узроцима нестанка
пчела и инсеката,
обучено минимум
150 заинтересованих
пољопривредних
произвођача
Секретаријат за Организована једна
пољопривреду и едукација, обучено 30
рурални развој, заинтересованих
Секретаријат за пољопривредних
привреду и
произвођача
економски
развој
Секретаријат за Организовано 2
пољопривреду и масовне кампањерурални развој, акције“Недеља борбе
ЈКП Хигијена,
против амброзије“,
ЈКП Зеленило,
укључене школе,
Секретаријат за еколошке ОЦД,
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Јабука: 400.000
Глогоњ: 400.000
Качарево:400.000
Долово: 400.000
БНС: 400.000
Старчево: 400.000
Иваново: 400.000
Б. Брест: 400.000
Омољица: 500.000
С. Тамиш: 150.000
УКУПНО: 4.830.000 дин.
/

У току године

Информатор за
пољопривредна,
привредна, ловачка и
друга удружења

Буџет града: 100.000 дин.

У току године

Јавне презентације
годишњих програма и
резултата рада на
унапређивању
пољопривредне
инфраструктуре

/

Промоција изградње
компосишта у
пољопривредним
газдинствима

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми, мере
Пројекти, активности
Потребна средства/

На крају године

Време

заштиту
животне
средине, МЗ

удружења
пољопривредних
произвођача,
заинтересовани
грађани, Институт
„Тамиш“, покривена
цела територија града
Панчева, медијски
пропраћено

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

Одржано 10
промоција
компостирања

Носиоци

Планирана средства,
одштаман и
електронски
доступан
информатор за 2015.
годину

Одржана једна
презентација

Критеријум
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извори
Планирање и
анализа

реализације
2015.година

успешности/
очекивани резултат

Буџет града: 500.000 дин.

У току године

Секретаријат за
Планирана средства,
заштиту животне припремљен и
средине
усвојен план

Мониторинг квалитета
ваздуха, воде, земљишта и
буке
Мониторинг квалитета
ваздуха:
-одржавање система
-додатна мерења кв.ваздуха
-мобилно п. Народна башта
-набавка нових анализатора
- проширење хардверског и
софтверског система

Буџет града: 32.000.000 дин.

У току године

Секретаријат за
Обезбеђена
заштиту животне средстава, поднет
средине,
годишњи извештај
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Завод за јавно
здравље

Мониторинг површинских
вода
Мониторинг подземних
вода
Мониторинг буке
Мониторинг земљишта

2.000.000 дин.

У току године,
континуирано

Секретаријат за
Ажуран и доступан
заштиту животне локални регистар,
средине
припремљени и
поднет ГВ годишњи
извештај
Секретаријат за
Припремљен
заштиту животне правилник,
средине,
спроведена
Секретаријат за
процедура усвајања
пољопривреду и

Израда плана за
побољшање квалитета
ваздуха

Вођење и ажурирање
локалног регистра
загађивања животне
средине
Доношење новог
правилника о квалитету
санитарних вода које се
упуштају у јавну
канализацију

5.000.000 дин.
2.500.000 дин.
4.000.000 дин.
6.500.000 дин.
2.500.000 дин.
УКУПНО: 20.500.000 дин.

3.000.000 дин.
3.500.000 дин.
3.000.000 дин.
УКУПНО:11.500.000 дин.
/

/

У току године
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Повећање зелених
површина

Доношење нове одлуке о
одвођењу и пречишћавању
отпадних и атмосферских
вода

/

У току године

Успостављање катастра
јавних зелених површина
на територији града

/

У току године

Ревитализација заштитног
зеленог појаса у Тополи

Буџет града: 2.500.000 дин.

Повећање зелених
површина у оквиру
грађевинске зоне у граду и
селима

Буџет града:
Глогоњ: израда пројетне
документације 100.000 дин.
Качарево: пројектно-техничка
док. за централни парк реконструкција и за парк СРЦ
Језеро - 2.000.000 дин.
Долово: припрема техничке
док за паркове и зелене
површине 300.000 дин.
БНС: припрема техничке док
за паркове и зелене површине
500.000 дин.

У току године

У току године

рурални развој,
ЈКП Водовод и
канализација
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈКП Водовод и
канализација,
МЗ насељених
места
ЈКП Зеленило

Припремљена
одлука, спроведена
процедура усвајања

Ажуран и доступан
катастар зелених
површина, поднети
годишњи извештаји
ГВ
Секретаријат за
Израђен пројекат,
заштиту животне планирана средства,
средине, ЈКП
реализован пројекат
Зеленило
Секретаријат за
Повећање зелених
урбанизам,
површина у
грађевинске и
плановима за мин.
стамбено10%, повећање
комуналне
процента зелених
послове, ЈП
површина за мин.
Дирекција, ЈКП
1% у току 2015. год.
Зеленило, МЗ
насељених места
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Старчево: израда главног
пројекта за Титов и централни
парк 500.000 дин.
Иваново: обнављање зеленила
у парку према пројекту
500.000 дин.
Б. Брестовац: израда пројеката
за централни парк 500.000 дин.
Омољица: Ревитализација 2
централна парка 500.000 дин.
УКУПНО:4.900.000 дин
Доношење нове одлуке о
заштити од буке

У току године

/

Заштита од буке

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Потребна средства/
Период
Програми, мере
Пројекти, активности
извори

Санација и
затварање
неусловних
депонија

Израда пројектно- техничке
документације за санацију
депонија у насељеним местима
(Глогоњ, Качарево,Б.
Брестовац, Омољица)

Буџет града:
1.800.000 дин.

Санација и рекултивација
депонија у насељеним местима

Буџет града: ???

реализације
2015. година
У току године

У току године

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈП
Дирекција,
Комунална
полиција,
Секретаријат за
инспекцијске
послове

Носиоци
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП и МЗ
насељених места

Секретаријат за заштиту
животне средине,

Израђена карта
акустичког зонирања
Панчева, донета
одлука усклађена са
законским
променама

Критеријум
успешности/
очекивани резултат
Планирана средства,
расписана јавна
набавка, склопљени
уговори и израђени
пројекти за мин. 2
насељена места
Реализовано
минимум 2 пројекта
санације и
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Припреме за санацију и
рекултивацију старе градске
депоније

Пуштање у рад
регионалне
депоније

Завршетак радова на изградњи
регионалне депоније (прва
фаза)

Проширење комплекса
регионалне депоније - целина 2

Реконструкција приступног
пута за регионалну депонију
према пројекту

За пројекат
санације и
рекултивације
3.000.000 дин. ???
Експропријација???
Обезбеђено у 2014.г
из буџета града
15.000.000 дин. и
из SIDA фонда
439.500 ЕУР
Нереализована
средства у 2014.
години пренети у
2015. г
Буџет града:
- за израду идејног
пројекта 3.000.000
дин.
-за експропријацију
земљишта ????

Буџет града:
Предлог ЈКП
Хигијене:
За реализацију
пројекта 2.000.000
ЕУР (могућа је
донација SIDA
фонда осим
средстава за

У току године

ЈКП „Хигијена, Агенција за
имовину

У току године

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

У току године

Агенција за имовину, ЈКП
Хигијена, Јавни
правобранилац,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

У току године

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

рекултивације
депонија у селима
Решени имовинскоправни односи,
припремљен
пројекат санације и
рекултивације
депоније
Комплетирана
пројектно-техн.
документација,
депонија пуштена у
рад, годишњи
извештај ГВ о
реализацији
пројекта
Решена имовинскоправна питања,
планирана средства
и спроведена
експропријац.
земљишта, годишњи
извештај ГВ о
реализацији
пројекта
Планирана средства
и спроведена
експропријац.
земљишта,
реализован пројекат,
годишњи извештај
ГВ о реализацији
пројекта
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експропријацију,
односно 25%
учешћа града у
укупном износу, тј
50.000.000 дин.)
-за оптички кабл
3.100.000 дин.
Предлог ЈП
Дирекције:
2.301.400 дин. за
експропријацију,
1.500.000 дин. за
пројектовање и
61.200.000 дин. за
извођење радова

Подизање и одржавање
заштитног појаса око Нове
депоније према постојећем
пројекту
Унапређење
система
управљања
отпадом

Стварање услова за сакупљање
комуналног отпада који није
могуће одложити у контејнере,
у свим насељеним местима

Припрема нове локације за
складиштење и рециклажу

УКУПНО:
65.001.400 дин.
Буџет града:
2.200.000 дин.

Буџет града: за
израду типског
пројекта за 9
насељених места
(бетонска подлога и
пратећа
документација)
3.000.000 дин. ????
Буџет града:
за пројекат

У 2. и 4.
кварталу
године

ЈКП Хигијена, ЈКП Зеленило

У току године

ЈП Дирекција, ЈКП Хигијена,
МЗ и ЈКП насељених места

У току године

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-

Полугодишњи и
годишњи извештај
ГВ о степену
реализације
пројекта заштитног
појаса у 2015. год.
Плановима
дефинисане
локације у свим
насељеним
местима, израђена
пројектна
документација
Решена имовинскоправна питања,
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грађевинског отпада у
комплексу Нове депоније целина2

Прикупљање и складиштење
медицинског и другог отпада у
Дому здравља

Опремање рециклажног центра
у Власинској улици

изградње и
опремања локације
500.000 дин.
(постоји могућност
добијања 2.000.000
из SIDA фонда за
реализацију
пројекта у 2016.)
Буџет града:
500.000 дин.,
домаћи фондови

Буџет града:
10.000.000 дин.,
домаћи и страни
фондови
(Горњи износ
покрива набавку и
постављање линије
за сепарацију
5.200.000 дин.,
изградњу платоа за
селектован отпад
1.680.000 д ин. и
технолошки
пројекат
исплативости
центра 400.000дин.)

комуналне послове, ЈП
Дирекција, ЈКП Хигијена

планирана средства
и спроведена
експропријација
земљишта, урађен
пројекат изградње и
опремања

У току године

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, Дом
здравља

У току године

ЈКП Хигијена

Планирана средства,
обезбеђени услови
за прикупљање и
складиштење
медицинског и
другог отпада у
Дому здравља,
опредељен простор
и опремање за
безбедно
управљање отпадом
Обезбеђена
средства, опремљен
центар, повећан
годишњи приход
ЈКП Хигијена од
секундарних
сировина за мин
20%, смањењеа
количине отпада
који се одлаже на
депонију за мин
10%, поднети
полугодишњи и
годишњи извештаји
ГВ
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Доношење нове одлуке о
одржавању чистоће

/

Планско дефинисање локација
за сабирна места за
прикупљање и одлагање
комуналног отпада , изградња
нових и реконструкција
постојећих и опремање

Буџет града
600 постојећих
места по 15.000дин.
за реконструкцијуукупно 9.000.000
дин.,
за израду пројектне
документације и
нове мапе 2.500.000
дин.,
за нових 10 места
по 25.000,00 дин.укупно 250.000 дин.
за опремање види
Јованкин материјал
УКУПНО:
11.750.000 дин
Буџет града?????,
домаћи и страни
фондови
Јабука: 8 локација x
3 контејнера=24
Глогоњ: 3 локације
x 3 контејнера=9
Качарево:3
локације x 3
контејнера=9
Долово: на 6
локација по 3
контејнера=18
БНС: 10 локација

Повећање броја места за
постављање посебних
контејнера за сакупљање
рециклабилних материјала у
насељеним местима

У првој
половини
године

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

У току године

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

У току године

ЈКП Хигијена
ЈКП насељених места

Одлука усклађена са
Регионалним и
Локалним планом
управљања отпадом
Плански
дефинисане
локације, сачињена
нова мапа локација,
сачињена пројектна
документација
(типска),
реконструисана
постојећа сабирна
места и изграђена
нова, извршено
опремање и
повезивање са
комуналном и

Спроведена
обједињена јавна
набавка за три типа
контејнера,
постављени
контејнери,
успостављена
процес одвожења
прикупљеног
отпада, повећане
количине
рециклабилног
материјала за мин.
10%
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по 3 контејнера=30
Старчево: на 3
локација по 3
контејнера=9
Иваново: на 3
локација по 3
контејнера=9
Б. Брестовац: на 3
локација по 3
контејнера=9
Омољица на 3
локација по 3
контејнера=9
С. Тамиш: 2
локације по 3
контејнера=6

Едукација и промоција
рециклаже, посебно намењена
деци и омладини

УКУПНО:132
контејнера
6.600.000 дин.
150.000 у оквиру
средстава за
годишњи конкурс
500.000 дин. ЈКП
Хигијена
УКУПНО: 650.000
дин.

У току године

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена, ЈКП и МЗ у
насељеним местима

Одржано мин. по
једна едукација у
школама,
обухваћено мин.
1000 деце и младих
(конурс,
промотивни
материјал, јавне
презентације)

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
Потребна средства/
Период
Критеријум
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Доношење програма и

Буџет града са ставке за

реализације
2015. година
У току године

Секретаријат за

успешности/
очекивани резултат
Донета одлука ГВ,
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Развој локалне
енергетске
политике

Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката јавне
намене

плана енергетске
ефикасности

прибављање спољашњих
услуга (алтернатива је план
ЈН Секретаријата за
заштиту животне средине)

Увођење институције
енергетског менаџера
Обезбеђивање услова за
прелазак на систем
обрачуна даљинског
грејања по потрошњи

/

Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера добре
праксе ОИЕ
Израда пројектне
документације за
енергетску санацију јавних
објеката

Буџет града-Фонд за
заштиту животне 100.000

Буџет града????

У првој
половини године
До почетка
грејне сезоне

формиран стручни
тим, обезбеђена
средства за
консултантске
услуге, припремљен
и усвојен програм

Градско веће

Именован енергетски
менаџер
Донета одлука
Скупштине,
креирање подстицаја
за увођење
калориметара у
јавном и приватном
сектору, планирана
средства за
реализацију
подстицаја
Одржано најмање 2
јавне промоција,
медијски пропраћено

Град, ЈКП Грејање,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

У току године

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП, ЈП

У току године

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

дин.
ЈП ГСА 100.000 дин.
Буџет градаСекретарија за
заш.ж.средине 3.000.000
дин.
ЈП ГСА 1.000.000 дин.
Израда пројекта за
енергетску санацију Хале
спортова и затвореног
пливачког базена на СРЦ
„Стрелише“: 500.000 дин.
ЈКП Хигијена 1.000.000

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

Урађено мин. 2 ЕЕ
пројеката годишње
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дин.
Промоција принципа
зелене градње

УКУПНО: 5.500.000 дин.
/

Спровођење мера уштеде
Буџет града: Фонд за
ел. енергије у систему јавне заштиту животне средине:
расвете
ЈП Дирекција за пројекат
5.000.000 дин.

У току године

У току године

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

Одржана једна јавна
промоција

Припремљен
технички пројекат
којим се обезбеђују
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова
Потребна средства/
Период
Критеријум успешности/
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Подизање
ефикасности
процеса
планирања кроз
интерсекторску
сарадњу

Унапређивање и контрола
квалитета израде планске
документације

/

реализације
2015. година
У току године

Израда ПГР за насељена
места

/

У току године

очекивани резултат

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

Покренуте изменe
усвојених планова, на
основу мишљења и
предлога Секретаријата
за урбанизам и Комисије
за планове у израду
плана
Укључене МЗ у процес
планирања, јавни увид
одржан у насељеним
местима, донети ПГР за
сва насељена места

29

ПДР Блок 20, ПДР Блок
51, ПДР Блок 18

Цене израде КТП-а
101.600 дин
78.800 дин
30.800 дин

У току године

УКУПНО 211.200 дин
ПДР Обилазница (блок
116)

Цене израде КТП-а
359.600 дин

У току године

ПДР Зона археолошког
парка

/

У току године

Обезбеђивање планског
основа за изградњу
канализационе
инфраструктуре и
пречишћавање отпадних
вода

У првој
половини године

послове, МЗ
насељених места
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Агенција за
саобраћај
МЗ Старчево,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту
животне

Донете одлуке о изради,
израђени ПДР

Донета одлука о изради,
израђен ПДР

Израђен и усвојен ПДР

Усвојни планови
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Веће укључивање
јавности у
процесу израде
планова

Коришћење
савремених знања
и алата у изради

Израда техно-економских
анализа у оквиру израде
планске документације

Буџет града????

У току године

Унапређење јавног увида
у нацрте планова и
учешћа грађана у процес
израде

/

У току године

Промоција иновативних
урбанистичких решења
путем конкурса

Буџет града 1.000.000 дин.
Реализација конкурса за
идејно решење Старе
(Вајфертове) пиваре награде, трошкови изложбе
и каталога

У току године

Унапређење ГИС

/

У току године

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

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

Планирања средстава,
урађене анализе за
потребе планова

Примењене вештине
презентовања и
припремљене јавне
презентације за сваки
олански документ
разумљиве широј
јавности, медијска најава
јавног увида, повећан
број учесника у јавном
увиду за мин.20%
Планирана средстава,
расписан конкурс,
одржане јавне промоције
иновативних
урбанистичких решења
Примена ГИС
компатибилних алата
током израде планова,
скраћено време за израду

31

планске
документације

Размена знања о
примерима највиших
стандарда у изради
планске документације и
градње

/

У току године

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

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Потребна средства/
Период
Програми, мере
Пројекти,
Носиоци
извори
реализације
активности
Унапређење
становања и
запошљавања
друштвено
осетљивих група

Изградња социјалних
станова у насељу
Хиподром

Буџет града 60.000.000
по објекту/згради
или домаћи и страни
фондови према
доступности

2015. година
У току године

ЈП ГСА 20.000.000 дин.
из буџета града

Легализација ромских
насеља

УКУПНО: 60.000.000
дин
Буџета града 4.000.000
дин.
(геодетско снимање
објеката и трошкови
легализације)

У току године

планске документације

Одржано мин. једно
окупљање са циљем
размене знања и
обновљања АУПА

Критеријум успешности/
очекивани резултат

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

Урађен главни пројекат и
обезбеђена грађевинска
дозвола,
почетак градње првог
објекта

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и

Усклађене градске
одлуке са законима који
стварају предуслове за
ове поступке, дати
називе улицама и кућне
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стамбено-комуналне
послове, ГСА, ЈП
Дирекција, Центар за
социјални рад
Увођење пилот
програма социјалног
предузетништва

Буџет града 1.000.000
дин.
Интегрисано у ЛАПЗ

Идентификација
социјално
угрожених
породица и
појединаца

Израда базе података
о социјалној
структури
становништва

/

Унапређивање
остваривања и
заштите људских
права

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

Буџет града 800.000 дин.,
домаћи и страни
фондови

У току године,
по доношењу
Закона о
социјалном
предузетништв
у
У току године
у складу са
динамиком
умрежавања
државних
институција
(база података)
У току године

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Секретаријат
за привреду и
економски развој

бројеве у ромским
насељима на локацијама
које су плановима
дефинисане као зоне
социјалног становања
Мера интегрисана у
ЛАПЗ, расписан
конкурс, потписано
највише 2 уговора

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

Одлука ГВ, формиран
тим, примењена
јединствена
методологија и други
услови за израду базе
података

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

Усвојен Акциони план,
реализоване мере за
2015. годину

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС
Програми, мере

Подизање
ефикасности у
раду и јавност
рада

Пројекти, активности

Потребна средства/
извори

Модернизација опреме и Буџет града 1.500.000
процеса рада јавних
дин. за увођење
служби
процедура за
финансијско управљање
и контролу,
домаћи и страни

Период
реализације
2015. година
Утоку године

Носиоци
Градска управа, ЈП,
ЈКП

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Дефинисане процедуре и
стадардизован процес рада,
уведен електронски систем
за праћење предмета,
обезбеђен софтвер за попис
имовине, спроведена
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фондови за даље
унапређење електронске
обраде и умрежавање са
осталим актерима из
јавног сектора

набавка савремене опреме
за рад

Увођење обједињене
наплате комуналних
услуга

/

Утоку године

Успостављање
индикатора, праћење
управљања и мерења
учинка запослених и
постављених лица
Доношење годишњих
програма стручног
усавршавања
запослених и израда
новог Акта о
систематизацији и
унутрашњој
организацији

/

У току прве
половине
године

Буџет града: 2.000.000
дин., домаћи и страни
фондови

У првој
половини
године

Секретаријат за
финансије,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈКП и МЗ
насељених места
Градска управа, ЈП,
ЈКП

Донета одлука Скупштине
града, извршене припреме:
систематизација послова,
планирана средства за 2016.
годину за набавку софтвера

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Донет годишњи програм
стручног усавршавања
запослених, база података о
обукама и учесницима
(плаћене и бесплатне),
организовано мин. по једна
обука за ИТ, припрему
пројеката, програмско
буџетирање, ЕЕ, ОИЕ, 100
запослених у јавним
службама похађало обуке,
30 запослених стекло
лиценце и сертификате,
Унутрашња организација
усклађена са новим
Законом,

Припремљена и усвојена
методологија, дефинисани
индикатори и критеријуми,
примењено у пракси

34

Редовно информисање
грађана о раду јавних
служби

/

Повећање територијалне Буџет града:
и физичке доступности
- гинеколошке и
услуга и програма
педијатријске услуге у
свим селима 5. 400.000
дин. за (гинеколошке
нема: Б. Брестовац,
Иваново, Јабука и
Глогоњ, а трошак 2014.
је био 5 милиона)
-Набавка возила за
превоз пацијената на
хемодијализу за Дом
здравља 4.000.000 дин
-Хигијена за
збрињавање паса
луталица у насељеним
местима 1.000.000 дин.
ЈКП

Формирање јединствене
службе за дезинфекцију,
дератизацију и

УКУПНО: 10.400.000
дин.
/

Утоку године

Градско веће,
Градска управа,
ЈП,ЈКП

Утоку године

Градска управа, ЈП,
ЈКП , ПУ Дечја
радост

2015-2016

Градска управа, ЈП,
ЈКП

Побољшана интернет
презентација града и јавних
предузећа, упућена
препорука ГВ и Скупштине
о кварталном информисању
грађана о раду јавних
служби путем локалних
медија, годишњи програми
и извештаји садрже сегмент
о информисању грађана и
односима с јавношћу
Сачињена анализа
остваривања примарне
здравствене заштите
насељеним местима са
предлогом мера, анализа
потреба за збрињавањем
деце до 3 и од 3-6 година у
БН Селу, Долову, Б.
Брестовцу и Иванову,
регулисани услови на
локалном нивоу за отварање
приватних вртића,
спроведене месечне акције
збрињавање паса луталица у
граду и селима и др.)

Донета одлука Скупштине
града, припремљена
организација и
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дезинсекцију
Увођење outsourcing
принципа за
специфичне експертске
и consalting услуге

Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

Доношење плана
капиталних инвестиција
за 2015-2020. годину

Буџет града
Градска управа
5.000.000 дин.,
ЈП ГСА 2.000.000 дин.
ЈКП Хигијена 2.000.000
дин.
УКУПНО: 9.000.000
дин.
/

Утоку године

2014 и прва
половина
2015. године

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Секретаријат за
финансије,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове,
Секретаријат за
привреду, Агенција
за саобраћај, ЈП и
ЈКП, МЗ и ЈКП
насељених места

Донета одлука ГВ,
формиран тим, припремљен
и усвојен ПКИ за 2015-2020.
годину

Донета одлука ГВ,
формиран тим, планирана
средства, усвојена
Стратегија са АП за 2016.
годину
Донета одлука ГВ,
формирана радна група,
усвојен програм за 20162020. године
Doneta oдлука Скупштине
града

Доношење Стратегије
комуникације града
Панчева 2016-2020

Буџет града: 1.800.000
дин.

Утоку године

Кабинет
градоначелника,
стручне службе ГУ

Доношење програма
одрживог јавног
саобраћаја за 2016-2020.
годину
Доношење акционог
плана за одрживи развој
Потамишја

/

Утоку године

Агенција за
саобраћај, ЈКП АТП,
ЈП Дирекција

/

У првој
половини
године

систематизација послова,
планирана средства за 2016.
годину
Прибављене услуге на
тржишту без повећања
броја запослених у јавним
службама

Секретаријат за
заштиту животне
средине,
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Доношење АП за
приступачност јавних
објеката и површина
особама са отежаним
кретањем 2016-2020 и
побољшање
приступачности

Буџет града 5.000.000
дин. за приступачност
здравствених установа
чији је оснивач град
(платформа у Дому
здравља и рампа у
амбуланти Центар
1.200.000 дин.)
УКУПНО: 6.200.000
дин
/

Доношење годишњих
планова сарадње са
братимљеним градовима
Реализација
Буџет града 50.000.000
интерсекторских
дин. за реализацију
развојних пројеката
пројеката
(суфинансирање,
кредитирање,
предфинансирање,
донације...)
Успостављање
/
инструмената за
праћење, анализу и
ажурирање усвојених
стратешких и акционих
планова и пројеката
Унапређивање
локалних и
других прописа

Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа

/

Утоку године

Утоку године

Секретаријат за
привреду и
економски развој
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања,
ЈП, ЈКП, Агенција за
саобраћај и установе

Инсталирана платформа у
Дому здравља, изграђена
рампа у амбуланти Центар
према постојећим
пројектима, сачињена
анализа реализације
Стратегије приступачности,
припремљен АП 2016-2020
и спроведена процедура
усвајања

Кабинет
градоначелника,
стручне службе ГУ
Градска управа, ЈП,
ЈКП

Формирана радна група,
донет план, организовано
најмање 2 пројекта сарадње
Прибављено мин. 10 %
више средстава из домаћих
страних фондова у односу
на претходну годину

У првој
половини
године

Градска управа, ЈП,
ЈКП

У току године

Градска управа, ЈП,
ЈКП

Сачињено јединствено
упутство за мониторинг и
извештавање са
инструментима за праћење,
анализу и ажурирање,
резултати укључени у
обрасце извештаја о раду
Извршен преглед
застарелих и неусаглашених
са законом локалних
прописа, припремљено и

У току године
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Управљање
имовином града

Делегирање локалних
иницијатива преко
покрајинских одборника
и републичких
посланика

/

У току године

Органи града

Доношење одлуке града
Панчева о одржавању
јавних површина испред
приватних поседа
Израда плана
експропријације
земљишта

/

У току године

Градска управа, ЈП,
ЈКП, МЗ и ЈКП
насељених места

2015-2020

Централизовани попис
јавне својине Града

Буџет града: 2. 000.000
дин. (предфинансирање)

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП
Дирекција,
Агениција за
имовину, ЈП ГСА,
Агениција за
имовину,
Секретаријат за
финансије, ЈП ГСА,
ЈП Дирекција

Буџет града: ???

У току године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11 : Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда
Потребна средства/
Период
Програми, мере
Пројекти, активности
Носиоци
извори

Завршетак изградње

Буџет града 34.600.000

реализације
2015. година
У току године

ЈП Дирекција,

спроведена процедура
усвајанја 50% локалних
прописа из прегледа
Покренуте иницијативе за
решавање локалних
проблема у надлежности
покрајинских и
републичких органа преко
покрајинских одборника и
републичких посланика
Регулисане обавезе и
одговорности грађана, МЗ,
ЈКП и инспекцијских органа
Одлука ГВ, формиран тим,
одређени приоритети,
усвојен план, планирана
средства годишње,
извршене експропријације
годишње
Потписан споразум о
прикупљању и размени
података, утврђене
процедуре за ажурирање
података, сачињена
јединствена и доступна база
података о имовини

Критеријум
успешности/
очекивани резултат
Донета одлука ГВ о
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Ревитализација
Старог градског језгра
и уређење приобаља

Старог градског језгра
према постојећој
пројектној
документацији

дин., домаћи фондови

Реконструкција
Народног музеја (фазно)

Буџет града???
Реконструкција
водовода и канализације
по постојећем пројекту?
10.000.000 дин. и за
електроинсталације по
постојећем пројекту?
15.000.000 дин.
за комплетирање
пројектне
документације за
санацију 2. крила
3.000.000 дин.

Реконструкција
Вајфертове
пиваре(фазно, трећина
укупне површине)

УКУПНО: 28.000.000
дин.
Буџет града 25.000.000
дин.

У току године

У току године

Градско веће,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Завод за
заштиту споменика
културе
ЈП Дирекција,
Градско веће,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове,
Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања,
Народни музеј, Завод
за заштиту споменика
културе

просторном
дефинисању Старог
градског језгра,
реализован пројекат
изградње

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

Припreмљeна
студијa
изводљивости и
главни
пројекатпрема
идејном решење

Комплетирана
техничка
документација,
реконструисан
водовод,
канализација и
електроинсталације
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Реконструкција Црвеног
магацина према студији
изводљивости
(фазно)

Буџет града: пројектна
документација
8.723.000 дин, домаћи и
страни фондови

Доношење одлуке о
коришћењу приобаља

/

Обнова Светионика на
ушћу Тамиша у Дунав и
зградња пешачкобициклистичке стазе до
Светионика

Буџет града???, домаћи
фондови

Коришћење приобаља
реке Тамиш за спортскорекреативне, туристичке
и културне садржаје

Буџет града:
-Обележавање
међународног Дана
младих 300.000 дин. Летњи програм на реци
2.500.000 дин.;

У току године

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

У првој
Секретаријат за
половини године урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој, ЈКП
ВиК, ЈП Дирекција
У току године
Завод за заштиту
споменика културе,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ТОП

У току године

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

Решени имовинско
правни односи,
Припремљена
пројектно техничка
документација,
планирана средства
за за реализацију
фаза пројекта у
2016. години
Припремљена
одлука, спроведена
процедура усвајања,
регулисани услови
за постављање
плутајућих објеката
и друго
Измењена планска
документација,
решени имовинскоправни односи,
израђена пројектнотехничка
документација,
планирана средства
за за реализацију
фаза пројекта у
2016. години
Креирана
туристичка рута за
обилазак града
водом, пловидбу до
Б.Стене и Земуна,
осмишљени
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-Спортови на води
500.000 дин., домаћи
фондови
УКУПНО: 3.300.000
дин

Унапређивање
туристичке понуде

Успоствљање јавног
превоза - речне линије
до Беле Стене

/

У току године

Агенција за
саобраћај,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
ТОП

Акциони план развоја
туризма 2016-2020

/

У току године

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
ТОП, ЈКП, ЈП
Дирекција, Завод за
заштиту споменика
културе, установе
културе, МЗ
насељених места

културни садржаји
на платформи и
спортско
рекреативни на
води, организовано
мин. 5 локалних и 5
међуградских и
регионалних
догађаја у току
2015. године
Спроведене
претходне
процедуре, донета
одлука ГВ,
извршене припреме
за успоствљање
јавног превоза речне линије до
Беле Стене у 2016.
години
Донета одлука ГВ,
формиран тим,
припремљен АП,
(викенд туризам,
културни, спортски
и етно садржаји,
промоција Панчева
као филмског града,
промоција
туристичке понуде
Панчева на
територији Београда
и другим циљним
територијама)
спроведена
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процедура усвајања
Постављање стандардне
туристичке
сигнализације

Буџет града: 2.000.000
дин, домаћи фондови

У току године

Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација

Буџет града????, домаћи
фондови

У току године

Изградња музеја
Неолитске културе у
Старчеву

Буџет града: ???, домаћи
фондови

У току године

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

У току године

ГУ, ЈП
Дирекција,ТОП, МЗ
Старчево

Старчево: опремање
школске зграде за
потребе музеја
Неолитске културе
Изградња пешачкобициклистичких стаза

Буџет града 16.487.000
дин. за изградњу стазе
Рафинарија-Старчево

ТОП, Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП
Дирекција, МЗ
насељених места
ТОП, Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој, МЗ
насељених места

Постављене табле у
у граду и
насељеним
местима, повећана
видљивост и
доступност
туристичких
локација
Дизајнирано и
брендирано мин. 5
производа,
обезбеђен пласман
на тржишту
најмање 10
традиционалних
производа, број
посетилаца и
ноћења већи за мин.
10%
Доношење одлуке о
оснивању музеја
Неолитске културе у
Старчеву, извршено
опремање школске
зграде за потребе
музеја Неолитске
културе
Изграђено око3 км
бициклистичка
стаза Рафинерија -
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према постојећем
пројекту
Пројекат за пешачко
бициклистичку стазу до
Светионика ???
Дирекција
Стаза у Ослобођења
дужине 850м је
8.000.000 дин.
домаћи и страни
фондови

Старчево према
постојећем пројекту,
припремљен
пројекат за
изградњу пешачкобициклистичке
стазе до Светионика
и решени
имовинско правни
односи

УКУПНО: 24.487.000 д
без стазе до
Светионика
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