ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ / Стратегије развоја града 2014-2020/
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
Програми /
Мере
1.1 Програм мера
подршке за развој
МСПП

Пројекти /Активности

Потребна средства /извори

1.1.1 Оснивање Фонда за развој
привреде

Подршка МСПП сектору за
унапређење услова пословања –
Јавни конкурс за доделу
бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим
правним лицима за куповину
машина и опреме за 2015/2016
годину
1.1.2. Сарадња са пословном
заједницом

Период
реализације
2015

Буџет града Панчева за
2016. годину – преузета
обавеза из 2015. године
2.800.000,00 динара

2015-2016

2014-2020

Подршка микро и и малим
предузећима и предузетницимаконкурс/и

Буџет града Панчева за
2016. годину
2.500.000,00 динара

Подршка развоју женског
предузетништва- конкурс

Буџет града Панчева за
2016. годину

2016

2016

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат

Градско веће,
Донета одлука Скупштине, донет
Секретаријат за привреду годишњи програм
и економски развој,
Привредни савет
Градско веће
Секретаријат за привреду
и економски развој
Тим за реализацију
пројекта

Додељена средства – субвенције
Реализација у току

Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет

Одржане најмање једне
консултације, спроведена анкета
ради праћење ставова пословне
заједнице о квалитету пословног
окружења, заједничка учешћа на
сајмовима, конференцијама и сл.
Додељена средства – субвенције

Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет
Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет

Додељена средства – субвенције

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

Одржан Базар излагање
предузетника, удружења грађана,
правних и физичких лица са
територије града Панчева

1.000.000,00 динара
Новогодишњи базар

Буџет града Панчева за
2016. годину
2016
190.000 динара

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

Министарство омладине и
спорта РС кроз програм
„Подршка јединицама
локалне самоуправе у

01.06.2015.01.02.2016.

Пројекат завршен почетком 2016.

спровођењу омладинске
политике на локалном
нивоу“ по уговору бр.
401-01-27/2015-04
3.094.000,00 динара
1.1.3 Промовисање концепта
предузетништва и подизање
нивоа предузетничке културе
Подршка промотивним
активностима МСПП сектора

2014-2020
Буџет града Панчева за
2016. годину
500.000 динара

1.1.4 Дефинисање зоне
унапређеног пословања

1.1.5. Израда студије браунфилд
објеката и локација са
потенцијалним решењима за
њихову ревитализацију

2016

1.2
Унапређење
привлачења
инвестиција

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

Донета одлука ГВ, формиран
стручни тим, припремљен
концепт за израду студије,
расписан конкурс за могућа
решења заревитализацију и
реконструкцију

Недостајућа средства
100.000,00 динара

Завод за заштиту
споменика културе

Покренут поступак за изградњу
објекта „Златна штука“
Унапређења на спровођењу
обједињене процедуре и издавања
електронских дозвола

Буџет града Панчева
Цертификација града
Панчева –300.000,00

Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП
Градоначелник, Градско
веће, Градска управа, ЈП
''Дирекција'', ЈКП
Секретаријат за привреду
и економски развој,
Секрет. за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,

Нема планираних
средестава у Финансијском
плану ЈП „Дирекције за
изградњу и уређење
Панчева“

1.2.1 Формирање центра за
издавање грађевинских дозвола
(ЦИД)

1.2.2. Сетификација града
Панчева по BFCSEE стандарду
НАДЗОРНА ПРОВЕРА
1.2.3. Унапређивање управљања
капиталним инвестицијама

Одржана најмање једна
промоција, организован „Дан
науке и развоја“
Израђен промотивни видео
материјал о предузетницима
града Панчева
Успостављена зона, утврђени
критеријуми пословања и мере
подршке, број предузетника у
старом градском језгру

2015-2016

2015-2017

Покретање поступка за изградњу
објекта „Златна штука“

Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет
Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет

-

2015-2017

2016

ЈП Дирекција располаже
потребном планском
документацијом, као подлогом за
израду Студије објеката и
локација.

Позитиван извештај у вези са
надзорном провером
Донета прва измена и допуна
ПКИ

Секрет. за финансије, ЈП
Дирекција ЈКП
1.2.4. Учешће на међународним и
домаћим сајмовима

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

Суфинансирање пројеката из
области привреде

1.3 Инфраструктурно
опремање радних зона

1.3.1 Израда пројектно-техничке
документације за фазно опремање
Северне индустријске зоне

Буџет града Панчева за 2016.
725.000,00 динара

Буџет града Панчева за
2106.
- ''НАЛЕД'' – чланарина
615.000
- РЦР ''Банат''-чланарина
3.209.520
Чланство у Федерацији
европских карневалских
градова (FECC)
100.000
Буџет града Панчева за
2016.
800.000

2016

Градоначелник
Градско веће
Секретаријат за привреду
и економски развој
Градска управа града
Панчева

Презентација инвестиционих
потенцијала на минимум 1

међународнom сајму
Реализован најмање један
пројекат сарадње

2014-2020

2016

-

2015-2016

Градоначелник
Градско веће
Секретаријат за привреду
и економски развој

Суфинасиран бар један пројекат
по конкурсу Министарства,
Покрајине и сл...

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

ЈП Дирекција
- Планирана је техничка
контрола пројекта за извођење
радова на саобраћајном
прикључку за улицу 7.нова и
Јабучки пут, након чега следи
пријава почетка радова
Покрајинском секретаријату за
урбанизам.
- Планирана је израда техничке
документације и извођење радова
на саобраћајници 7.Нова у
дужини од 520 м, у северној
индустријској зони ,
(АД'Војводинапут'' Панчево и
''Сет''Шабац) . Техничка
документација је завршена- још
треба да се уради Техничка
контрола пројекта.
- Планирана је израда техничке
документације за Кружни ток –

„Надина кривина“.

Завршетак израде пројектнотехничке документације за
Потамишки колектор

Буџет града Панчева
11.000.000
Министарство привреде
(20%)

(Министарство привреде је
спровело јавну набавку у 2015
години. Потом у 2015. склопљен
уговор о изради пројектнотехничке документације чије су
уговорне стране Министарство
привреде РС, Град Панчево, ЈКП
ВИК и Институт за водопривреду
''Јарослав Черни. У току је израда
пројекта, очекује се завршетак у
првом кварталу 2016. године)

2016

Пројектно-техничка
документација је завршена и
спроведена је техничка
контрола, прибављена је
грађевинска дозвола и
1.3.2 Фазно инфраструктурно
опремање Северне индустријске
зоне

Планиран одлуком о Буџету
за 2016. годину
107.130.000,00

Очекивани почетак
извођења радова је
Мај-Јун
2016.године

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

почела изградња прве фазе код
Севрене пословне зоне
Реализоване фазе према пројекту
- ЈП Дирекција:
-Планирани су радови на
саобраћајном прикључку 7.Нова и
Јабучки пут,
- Планирани су радови на
изградњи саобраћајнице 7.Нова у
дужини од 520 метара.

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

Пројекти /Активности

2.1.1 Увођење олакшица и
подстицаја - ЛАПЗ
2.2 Пружање
подстицаја за
почетнике у бизнису и
технолошке вишкове

Потребна средства /извори
Реализација Локалног
акционог плана за
запошљавање (ЛАПЗ)
Буџет града Панчева -

Период
реализације

Носиоци

2016. година

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

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

Мера активне политике
запошљавања Стручна пракса

Буџет града Панчева за
2016. годину
5.000.000,00 динара

Мера активне политике
запошљавања: Јавни радови за
категорију теже запошљивих лица

Буџет града Панчева за
2016. годину
2.000.000,00 динара

Мера активне политике
запошљавања: Студентска летња
пракса

Програм за подршку почетницима
у бизнису (правно-финансијско
саветовање у пословању)

2016. година

Буџет града Панчева за
2016. годину
500.000,00 динара

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

2016. година

Буџет града Панчева за
2016. годину
600.000,00 динара

Мера активне политике
запошљавања: Сајам
запошљавања

2016. година

2016. година

Буџет града Панчева за
2016. годину
2.000.000,00 динара

2016. година

Буџет града Панчева за
2016. годину
3.000.000,00 динара

2016. година

Секретаријат за привреду Повећање броја запослених лица на
територији Града и лица
и економски развој,
оспособљених за самосталан рад у
Савет за запошљавање
града Панчева и
струци (≈ 28 лица)
Национална служба за
запошљавање
Секретаријат за привреду Организовање и спровођење
и економски развој,
јавних радова од интереса за град
Савет за запошљавање
Панчево и четворомесечно радно
града Панчева и
ангажовање незапослених лица из
Национална служба за
категорије теже запошљивих (≈
запошљавање
25 лица)
Секретаријат за привреду Упознавање са радном
и економски развој и
атмосфером и стицање почетног
искуства од стане студената
Савет за запошљавање
града Панчева
основних, мастер и докторских
студија и апсолвената на
факултетима и високим
струковним школама (≈ 50 лица)
Град Панчево и
Повећање транспарентности и
Национална служба за
доступности мера активне
запошљавање
политике запошљавања,
транспарентности слободних
радних места и повећање броја
запослених лица на територији
Града (више стотина посетилаца)
Секретаријат за привреду Адекватно опремљени кабинети
и економски развој,
за наставу (≈ 5 средњих школа са
Секретаријат за јавне
територије Града и више стотина
службе и социјална
ученика)
питања и Савет за
запошљавање града
Панчева
Секретаријат за привреду и Унапређење услова за
економски развој и Савет започињање бизниса код лица
за запошљавање града
који се самозапошљавају
Панчева
пружањем услуга од стране једне
књиговодствене агенције (≈
35лица)

Мера активне политике
запошљавања: Субвенције
почетницима у бизинсу самозапошљавање
Мера активне политике
запошљавања: Субвенције за
отварање нових радних места

Буџет града Панчева за
2016. годину
15.000.000,00 динара
Буџет града Панчева за
2016. годину

2016. година

2016. година

8.000.000,00 динара

Секретаријат за привреду и
економски развој и Савет
за запошљавање града
Панчева
Секретаријат за привреду и
економски развој и Савет
за запошљавање града
Панчева

Смањење броја незапослених
кроз самозапошљавање одређеног
броја лица (≈ 35лица)
Смањење броја незапослених
кроз запошљавање одређеног
броја лица (≈ 35лица)

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Програми /
Мере
3.1 Ефикасније
планирање изградње
комуналне
инфраструктуре

Пројекти /Активности
3.1.1 Израда плана комуналног
инфраструктурног опремања
града 2015-2020

Извори и износ
обезбеђених средстава
Према усвојеном буџету
града, а на основу донетог
Програма уређивања
грађевинског земљишта за
2016.годину.

Период
реализације

2015-2015

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

Носиоци
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретарија та
финансије, ЈКП, ЈП ГСА

Секретаријат за привреду
и економски развој, ЈП,
ЈКП, СЛАП менаџери и
координатор
2014-2020

3.2 Уређење објеката
јавне намене и
јавних простора

3.2.1 Измештање старог бувљака
и дефинисање простора за
продају огрева

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

2015-2016

2015-2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Донета одлука ГВ и решење о
формирању тима, урађен и усвојен
план
ЈП Дирекција : План комуналног
инфраструктурног опремања града
2015-2020 –Активности према
усвојеном Програму уређивања
грађевинског земљишта за
2016.годину.
Комплетирано, припремљено и
пријављено у СЛАП базу најмање
два инфрастр. пројекта
ЈП Дирекција- Израда техничке
документације саобраћајнице
7.Нова и дела Црепајског пута у
северној индустријској зони.
Пројекат за грађевинску дозволу је
у изради.
- ЈП Дирекција: За простор
постојећег (старог) бувљака
планирана намена је пословно
услужна зона која подразумева све
врсте продаје и услуга. Нису
планиране активности за 2016.
- ЈП Дирекција: Нису планиране
активности у 2016.години

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

ЈП Дирекција: Пијаца у Глогоњу Израда техничке документације и
извођење радова на постављању
настрешице (на кат. парцели бр.
6111 к.о. Глогоњу)
Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова
на реконструкцији настрешнице
Уређење пословне инфраструктуре
у Старчеву - Трг неолита –
Прибављена је сагласност Управе за
капитална улагања АПВ за
покретање поступка јавне набавке .
Припрема документације је у току.

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Завршена реконструкција

1.342.384,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда пројекта за потребе
легализације објекта и извођење
радова

12.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Завршетак радова на пренамени
таванског простора у 3 учионице

176.895,70
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Завршетак уређења школског
дворишта

8.539.683,53
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

завршетак замене монтажног
објекта радионичке зграде

МЗ Глогоњ - Изградња капеле и
пратећег објекта са
надстрешницом

11.680.000,00
буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Изградња капеле и пратећег објекта
са надстрешницом

Банатско Ново Село - Извођење
радова на изградњи капеле на
источном гробљу

10.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Завршетак радова на изградњи
капеле на источном гробљу

3.2.3 Уређење пијачних простора
у свим насељеним местима

За Јабуку 2016 планирано
2.400.000,00.
За Глогоњ планирано
1.700.000,00
Буџет

Реконструкција постојеће
билетарнице - Аполо, фаза II
Здравствена амбуланта Долово Израда пројекта за потребе
легализације објекта и извођење
радова
OШ ''Мирослав Антић'' Панчево завршетак радова на пренамени
таванског простора у 3 учионице
(радови започети у 2008.)
ОШ ''Стевица Јовановић''
Панчево - уређење школског
дворишта
Школа за основно и средње
образовање ''Мара Мандић''
Панчево - замена монтажног
објекта радионичке зграде

8.000.000,00
Буџет

Израда идејног решења за Цикло
- мотел на СРЦ Стрелиште

800.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда идејног решења

1.200.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације и
извођење радова на постављању
ограде за потребе вртића

500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације за
изградњу школске радионице -

12.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације и
извођење радова

4.500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Реконструкција и доградња дела
амбуланте

29.500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације и
извођење радова

СРЦ Стрелиште - Израда
техничке документације и
постављање ограде

4.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације и
постављање ограде

МЗ Иваново -Извођење радова на
изградњи капеле на месном
гробљу

7.500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Изградња капеле на месном гробљу

44.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Изградња пешачке стазе и јавног
осветљења са одмуљивањем језера
и уређењем косина

Вртић Славуј, Котеж 1 - израда
техничке документације и
извођење радова на постављању
ограде за потребе вртића
Електротехничка школа "Никола
Тесла" - Израда техничке
документације за изградњу
школске радионице - (у складу са
изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи)
Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању
велике терасе у одмаралишту на
Дивчибарама
Амбуланта "Центар" - улица Змај
Јовина - Реконструкција и
доградња дела амбуланте
Израда техничке документације и
извођење радова на
реконструкцији атлетске стазе на
градском стадиону са
припадајућом инфраструктуром

Изградња пешачке стазе и јавног
осветљења са одмуљивањем
језера и уређењем косина око
језера спортско рекреативног
центра "Пескана".

Израда техничке документације
за реконструкцију и доградњу
дворишта у улици Браће
Јовановића бр.33 "Америчке
зграде"
Изградња јавног осветљења у
улици Новосељански пут у
Панчеву
Израда техничке документације
за изградњу сервисне
саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних
прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин)
Израда техничке документације
за реконструкцију улице Кнеза
Михајла Обреновића од
Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву
3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

3.3.1. Програм одржавања, обнове
и заштите бунара и изворишта
Набавка фреквентиних регулатора
Израда и овера Елабората
билансних резерви подземних
вода
3.3.2. Изградња и реконструкција
објеката у оквиру ППВ
Санација објекта аерације, филтер
и машинске сале

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације

21.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Изградња јавног осветљења.

2.000.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације

1.500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Израда техничке документације

ЈКП Водовод и
канализација
2.300.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

800.000,00
Буџет

ЈКП Водовод и
канализација
1.500.000,00
ЈКП Водовод и
канализација
10.000.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

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

Град Панчево
9.000.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

Изградња водоводне мреже од
магистралног водовода ПанчевоДолово до регионалне депоније
Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр.123,
13971/2, 13971/3, 13971/12 и
14018/1 К.О. Панчево
Изградња водоводне мреже у
улици Преспанској и Власинској
Изградња водовне мреже у улици
Шарпланинској-просеци
Изградња водоводне мреже у
насељу Скробара И фаза
Изградња секундарне водоводне
мреже у улици Јабучки пут (од
доо "Кртола" до ПС Караула ) І
фаза
Изградња водоводне мреже за
насеље Стари Тамиш

3.3.4.Прикључење на градску
водоводну мрежу за насељена
места Јабука, Долово,
Качарево,Глогоњ и Б.Н.Село
Изградња магистралног водовода
за насељена места Јабука и
Глогоњ

Град Панчево
2.500.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

Град Панчево
5.500.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

Град Панчево
3.500.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација
5.000.000,00

2016. - 2017.

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација
5.000.000,00

2016. – 2017.

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација
10.000.000,00

2016. – 2017.

ЈКП Водовод и
канализација

КФW Програм
1.700.000,00 ЕУР

2016. – 2017.

ЈКП Водовод и
канализација

3.3.5.Изградња ППОВ за
територију града Панчева (град и
насељена места)
Нема планираних активности

3.3.6.Завршетак изградње
канализационе мреже на целој
територији града Панчева
Изградња фекалне канализације
за насеље Кудељарски насип

2015-2020

Град Панчево
АП Војводина
5.000.000,00

Израда пројектно техничке
документације фекалних црпних
станица на траси будуће
канализације дуж
Баваништанског пута

Град Панчево,
ЈКП Водовод и
канализација
4.500.000,00

Израда пројектно техничке
документације дела атмосферске
канализације дуж
Баваништанског пута

Град Панчево,
ЈКП Водовод и
канализација
3.500.000,00

Измештање потисног вода за
ФЦС1 у улици Моше Пијаде

Измештање фекалне канализације
у улици Радничкој

ЈКП Водовод и
канализација
20.000.000,00

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

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

2016.

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација
5.000.000,00

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

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

Град Панчево
11.000.000,00
РС-Министарство привреде

2016.

ЈКП Водовод и
канализација

3.3.8.Фазна Изградња
Потамишког колектора фекалне
канализације – I фаза

Град Панчево
200.000.000,00

2016 - 2017.

ЈКП Водовод и
канализација

3.3.9. Израда пројектно техничке
документације за унапређење
система атмосферске
канализације на територији
Панчева
Израда генеалног пројекта
одвођења атмосферске воде за
град Панчево
Реконструкција - проширење
КЦС у улици Суботичкој
МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне
мреже
МЗ Омољица - Изградња фекалне
канализације
Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана
Милутиновића и Моше Пијаде са
израдом техничке документације
Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у
улици Моше Пијаде од броја 106
до 116
Израда техничке документације
за изградњу кишне канализације
у улици Добровољачка
Наставак изградње фекалне
канализације у Омољици
3.4 Унапређење
саобраћајне мреже и
услуга јавног
саобраћаја

Реконструкција општинског пута
ОП 5 Панчево-Долово
Периодично одржавање путева,
улица и спортских терена

Град Панчево
5.000.000,00

2016.

Град Панчево
1,.750.000,00

2016.

1.000.000,00
Буџет

2016-2017

12.543.039,00
Буџет

2016-2017

ЈКП Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација
ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“
ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

1.500.000,00
Буџет

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

13.000.000,00
Буџет

2016-2017

1.500.000,00
Буџет

2016

83.399.527,00
Буџет

2016

5.500.000,00
Буџет

5.000.000,00
Буџет

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

Израда Пројекта водоводне мреже

Изградња фекалне канализације

Изградња кишне канализације са
израдом техничке документације

Изградња кишне канализације са
израдом техничке документације

Израда техничке документације

Завршетак изградње

Завршена реконструкција пута

Формирање нове коловозне или
„тартан“ површине

Ојачање коловоза

Појачано одржавање улица

Паркинзи

3.457.792,00
Буџет

2016

14.046.200,00
Буџет

2016

1.500.000,00
Буџет

2016-2017

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

Формирање ојачане коловозне
површине
Одржавање улица

Изградња и одржавање паркинга

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

4.1 Планирање и
подршка развоју
пољопривреде

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

Период
реализације

4.1.1 Доношење стратегије
развоја пољопривреде за период
2016-2020. година
4.1.2 Доношење годишњих АП
руралног развоја 2015-2020
4.1.3 Промоције задругарства и
удруживања

4.1.4 Формирање
аграрног фонда 2016

4.1.5 Конкурс за стимулативне
мере за пољопривредна удружења
и кластере 2015-2020

4.1.7 Покретање иницијативе за
повећање доступности
ветеринарских савета и служби у
селима

програм подршке за
спровођење поопривредне
политике и политке
руралног развоја-подршка
пољпоривредним
газдинствима-конкурс
4.000.000,00 динара
Програм подршке за
спровођење
пољопривредне политике и
политке руралног развојаподршка ОЦД - конкурс
4.000.000,00 динара

До утрошка
средстава

До утрошка
средстава

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Одлука ГВ, формиран тим,
припремљена методологија,
сачињен опис почетног стања
Одлука ГВ, формиран тим, усвојени
АП за 2016. годину

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

Одлука ГВ, донет програм Фонда за
2017-2020,планирана средства
годишње,број пројеката и
корисника годишње

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

Планирана средства, расписан
конкурс, потписани уговори са
најмање 10 корисника средстава

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

Промене у организацији
ветеринарске службе, већа
доступност корисницима

Одржана минимум једна промоција

4.1.8 Израда годишњих програма
„зелене тезге“

4.2 Програми
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

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

Набавка услуге
“Контролисање производње
квалитета и продаје поврћа
произвођаћа поврћа са
територије града Пначева“
3.000.000,00 динара
Комисије и подкомисија за
комасацију к.о. Глогоњ
461.844,00
Комисије и подкомисија за
комасацију к.о. Глогоњ
2.749.648,00 динара
Надзор над извођењем
геодетско-техничких
радова на обнови премера
678.280,00 динара
Надзор над извођењем
геодетско-техничких
радова на комасацији
2.587.514,00 динара
Катастарско класирање
земљишта у поступку
комасације к.о. Глогоњ
1.436.070,00 динара
Средства за реализацију
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
3.785.700,00 динара
Услуга спровођења
комасације
пољопривредног земљишта
у к.о. Глогоњ
20.964.072,00 динара
Услуга спровођења
комасације
пољопривредног земљишта
у к.о. Глогоњ
4.992.815,00 динара

До краја текуће
године

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

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

Формирана комисија, урађени
планови комасације за мин. 2 села,

Геодетске услуге за
комасацију катастарске
општине Глогоњ
1.326.370,00 динара
Измена програма
комасације катастарске
општине Глогоњ (град
Панчево)
474.000,00 динара
Средства из буџета АП
Војводине за реализацију
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
214.300,00 динара
Набавка канцеларијског
материјала за потребе
комисије за спровођење
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
116.045,00 динара
Набавка рачунарске
опреме за спровођење
комасације
пољопривредног земљишта
у к.о. Глогоњ
188.411,00 динара

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

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

4.2.2 Утврђивање квалитета
земљишта и израда педолошке
карте 2016-2020

4.2.4Унапређивање рада
пољочуварске службе
4.3.1 Уређење атарских путева
4.3 Унапређивање
пољопривредне
инфраструктуре

Редовно одржавање
некатегорисаних атарских
путева на територији града
Паначева
150.000.000,00 динара
Редовно одржавање
атарских путева преко ЈП
„Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“
34.000.000,00 динара

До краја текуће
године

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

Планирана средства, спроведена
јавна набавка, потписан уговор

Обезбеђена средства и потребан
број пољочувара, повећан број
решених предмета за мин. 10%
Попис и израда пројектно-техничке
документације за атарске путеве,
решени имовинско правни односи ,
планирана средства, уређени
атарски путеви према приоритетима
из пописа.
ЈП „Дирекција“ је Закључком
градског већа именована за стручни
надзор, а спровођење свих
активности око реализације посла

су у надлежности Секретаријата за
пољопривреду и рурални развој.

Израда техничке
документације и извођење
радова на реконструкцији
атарског пута ГлогоњЦрепајаа заштитом
постојећег нафтовода преко
ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“
6.000.000,00 динара
4.3.2 Подизање ветрозаштитних
појасева на територији града
према пројекту

4.3.3 Изградња и опремање
отресишта

4.3.5 Одржавање каналске мреже
према постојећем оперативном
плану

Услуге стручног надзора
на подизању
ветрозаштитних појасева
400.000.00 динара
Подизање ветрозаштитних
појасева на територији
града Панчева птем ЈКП
Зеленило Панчево40.000.000,00 динара
Нема планираних средстава

уређење каналске мреже у
функцији одводњавањ
пољопривредног земљишта
у 2016.г..(на основу
конкурса Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду
30.000.000,00 динара

До краја текуће
године

Период од 1 године
почев од
закључења уговора
са извођачем
радова

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој, ЈКП
Зеленило

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

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

Израђена пројектна документација,
планирана средства, уређена и
опремљена отресишта (хидранти и
контејнери за хем. отпад) према
Плану инфраструктурног опремања

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

ЈП Дирекција: Планира се
спровођење јавне набавке за
редовно одржавање атарских
путева. Предвиђени Радови на
редовном одржавању атарских
путева по приоритетима које ће
дати Секретаријат за пољопривреду
Града Панчева.
Поднет извештај ГВ о стању
каналаске мреже, решени
имовинско-правни односи,
планирана средства, спроведене
интервенције, изграђени пропусти и
прелази према Плану
инфраструктурног опремања

4.3.6 Привремено ограђивање
сметлишта у насељеним местима

4.4 Програми,
едукације и акције

4.4.1 Подршка за контролу
квалитета, сертификацију,
маркетинг производа и могућност
извоза пољопривредних
производа

2015-2020
програм подршке за
спровођење
пољопривредне политике и
политке руралног развојаподршка ОЦД - конкурс
4.000.000.00 динара

До утрошка
средстава

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

4.4.2 Годишњи програми
едукације пољопривредних
произвођача

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

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

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

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

4.4.5 Промоција изградње
компосишта у пољопривредним
газдинствима

4.4.6 Информатор за
пољопривредна, привредна,
ловачка и друга удружења

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине

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

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
Организована једна едукација,
обучено 30 заинтересованих
пољопривредних произвођача

Организоване 2 масовне кампањеакције“Недеља борбе против
амброзије“, укључене школе,
еколошке ОЦД, удружења
пољопривредних произвођача,
заинтересовани грађани, Институт
„Тамиш“, покривена цела
територија града Панчева, медијски
пропраћено
Одржано 10 промоција
компостирања

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

Програми /
Мере
5.1 Планирање и
анализа

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

5.1.1 Израда плана за побољшање
квалитета ваздуха
5.1.2 Мониторинг квалитета
ваздуха, воде, земљишта и буке

5.1.3 Испитивање присуства
дуготрајних органских
загађујућих материја у земљишту

Буџет за 2016.
Програм систематског
мерења буке, са
аутоматским мерењем
саобраћаја 4.000.000
Буџет за 2016.
Испитивање квалитета
површинских вода ( Тамиш
,Дунав, поњавица,
Качарево) 2.000.000
Буџет за 2016.
Испитивање квалитета
подземних вода јужно од
индустријске зоне, са
ревитализацијом
пијезометара по потреби
3.000.000)
Буџет за 2016.
додатна мерења квалитета
ваздуха Предвиђено
2.229.020,50;
Буџет за 2016.
праћење квалитета ваздуха
на мерном месту Народна
башта и на др. местима на
територији града у
ситуацијама повећаног
аерозагађења 2.799.003,50
Буџет за 2016.
Мониторинг полена
Предвиђено 1.750.000)
Буџет за 2016.
„Одржавање система за
континуално мерење
квалитета ваздуха- расп.
Сал. Из 2015. год.

Период
реализације

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат

2015-2016

Секретаријат за заштиту
животне средине и
консултантска кућа

План је у фази усвајања

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

2016. година

Секретаријат за заштиту
животне средине

Урађена мерења

Јапанска агенција JICA и
Хемијски факултет у
Београду

Извршене су анализе земљишта на
29 локација/ Урађен пројекат

5.1.4 Израда студије о утицају
животне средине на здравље

Нису предвиђена средства

Секретаријат за заштиту
животне средине

Обезбеђивање средстава, доступни
резултати студије

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

Нису предвиђена средства
Средства нису потребна

Секретаријат за заштиту
животне срединe

Ажуран локални регистар

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Водовод и
канализација
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Водовод и
канализација
Градска управа преко
овлашћених организација

Усвојен правилник

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

Број аутобуса

Градска управа преко
стручних организација

Урађени пројекти

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

5.2 Унапређивање
материјалних и
техничких услова за
заштиту ваздуха,
воде и земљишта

5.2.1 Обезбеђивање подстицајних
мера за коришћење гаса као
енергента

5.2.2 Смањење аерозагађења
пореклом од јавног саобраћаја
Уградња система потрошње
течног нафтног гаса у аутобусима
ЈКП "АТП Панчево" (на 4
аутобуса)
5.2.3 Израда пројектне
документације за ремедијацију
загађених локација
Пројекти санације и рекултивације
сметлишта у Омољици и Качареву
(реализација обавеза из 2015.)

Буџет за 2016.
„Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента- средства за
суфинансирање“
Предвиђено 3.000.000 дин
Планирана активност, нису
предвиђена средства

Усвојена одлука

Број прикључака

5.3 Повећање
зелених површина

5.3.1 Успостављање катастра
јавних зелених површина на
територији града
5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања неквалитетног
земљишта у јавној својини

Буџет за 2016.Специјализоване услуге
шумски фонд – - 1.000.000
Буџет за 2016.
Специјализоване услуге
шумски фонд – распоред
салда из 2015. год 2.587.138

5.3.3 Реализација пројеката
пошумљавања
5.3.4 Ревитализација заштитног
зеленог појаса у Тополи

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

5.3.6.Програм озелењавања

5.4 Унапређивање
стања заштићених
природних добара на
територији града
Панчева

5.4.1 Санација и ревитализација
Парка природе Поњавица, према
пројекту (I фаза)

Пројекат управљања Парком
природе „Поњавица

Ажуран катастар зелених површина

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

Имовинска карта, категоризација
земљишта, број пројеката годишње

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило, ЈП Дирекција
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило

Годишње повећање процента
шумовитости

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

Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 дин (од чега је за
„Програм озелењавања“
одвојено 1.500.000 дин.)
Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 дин (од чега је за
„Парк природе "Поњавица“
одвојено 5.000.000)

Позиција у буџету 435 по
програмској класификацији
0401-0003-износ од
5.000.000,00 дин. за
2016.год.

ЈКП Зеленило

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

2016

ЈКП Зеленило

Пројекат ревитализације заштитног
појаса ''Војловица'' је урађен.
Реализује се парцијално, зависно од
средстава-

Израђен пројекат, планирана
средства, реализован пројекат
У току су активности на санацији
заштитног појаса ''Топола''.
Повећање зелених површина у
плановима, годишње повећање
процента зелених површина

Израђен ППП посебне намене
„Поњавица“, Планирана средства
годишње, санирана и очишћена 1
деоница Поњавице
Eкологија:Покренута је иницијатива
за израду ППП посебне немене
Унапређење стања, промоција
заштићеног природног добра

5.4.2 Доношење Одлуке о
заштити храстове шуме код
Долова

5.4.3 Доношење одлуке о зашти
споменика природе Стабло
црвенолисне букве у Омољици

5.4.4 Активности према Одлуци о
заштити споменика природе“ Два
стабла белог Јасена код Долова“

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

5.4.6 Активности према Одлуци о
зашти споменика природе
„Ивановачка ада“

5.5 Заштита од буке

Буџет за 2016.
“Специјализоване услугераспоред салда из 2015. год
( за „Доловачку шуму“)
200.000
Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 (од чега је за
„Стабло црвенолисне букве
у Омољици“ Предвиђено
250.000)
Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 (од чега је за “
Два стабла белог Јасена код
Долова“ Предвиђено
350.000)
Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 (од чега је за “
Кестен Ћурчина у
Панчеву“ Предвиђено
250.000)
Буџет за 2016.
“Специјализоване услуге“
7.600.000 (од чега је за “
Ивановачка ада““
Предвиђено 250.000)

5.5.1 Доношење нове одлуке о
заштити од буке

Управљач ЈКП Зеленило,

Реализују се активности

Реализују се активности

Реализују се активности

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

5.5.2 Израда стратешке карте буке
за град Панчево

Министарство

5.5.3 Израда акционог плана
заштите од буке

Градско веће,
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈП
Дирекција

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом

Донета је одлука ("Сл. лист града
Панчева, бр. 4/2016)

Одлука је у донета, Сл. лист града
Панчева" бр. 19/2015)
Израђена карта акустичког
зонирања Панчева, Донета одлука
усклађена са законским променама
Стратешка карта буке

Формиран стручни тим, усвојен
акциони план

Програми /
Мере
6.1 Затварање старе
градске депоније

Пројекти /Активности
6.2.1 Решавање имовинскоправних односа као предуслова за
израду пројектно- техничке
документације за санацију Старе
градске депоније

Извори и износ
обезбеђених средстава
Позиција у годишњем
Програму локалног Фонда
за зжс, без обезбеђених
средстава
- Пројекат санације и
рекултивације Старе
депоније у Панчеву

Период
реализације

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

Обезбеђена Пројектно- техничка
документација за санацију Старе
депоније у Панчеву са Техничком
контролом

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

Пројекти санације и
рекултивације сметлишта,

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Постигнут Споразум о давању
сагласности свих власника и
сувласника на простору обухвата
Старе депоније или утврђивање
јавног интереса у складу са Законом
о експропијацији

Буџет за 2016. “Пројекти
санације и рекултивације
сметлишта“ 4.000.000 и
“Пројекти санације и
рекултивације сметлишта –
распоред салда 2015.
год“2.808.000 (за Качарево
и Омољицу ( уговор из
2014) 1.008.000; за Глогоњ
намењено 1.800.000) и
“Суфинансирање трошкова
Пројекта санације и
рекултивације сметлишта у
Б. Брестовцу- средства АП
Бојводине- расп. Салда
2015. год.“ Предвиђено
800.000

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
насељених места

Планирана средства, расписана
јавна набавка, склопљени уговори и
израђени пројекти за мин. 2
насељена места
Пројектна документација за
Качарево и Банатски Брестовац је у
изради.
Пројекат за Глогоњ је оспорен
започета је изрда тех. док. али је
уговор раскинут
За остала насељена места су
урађени пројекти

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

6.3.1 Завршетак радова на
изградњи регионалне депоније
(прва фаза)

Позиција у буџету 432-4511
- Консултанске услуге за
припрему потребне
документације
за исходовање интегрисане
дозволе за Нову депонију
2.000.000дин
Позиција у будџету 4334512 Пројектно техничка
документација измене
пројеката I-a фазе и
интеграција са Iib фазом уз
пратеће неопходне
садржаје који чине
функционалну целину
9,000,0000дин
Планирана средства из
прихода ЈКП „Хигијена“
11.054 000 дин
Недостајућа средства за
планиране радове –
могућност финансирања
преко фондова
32.750.000дин

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

Комплетирана пројектно-техничка.
документација за I-a фазу и
интеграцију са I-b фазом, депонија
оперативна, годишњи извештај ГВ о
реализацији планираних набавки и
активности
ЈКП Хигијена:
У току је процедура спровођења
јавне набавке Консултанске услуге
за припрему потребне
документације
за исходовање интегрисане дозволе
за Нову депонију
У току је израда техничке
спецификације за покретање јавне
набавке Пројектно техничка
документација измене пројеката I-a
фазе и интеграција са I-b фазом уз
пратеће неопходне садржаје који
чине функционалну целину
Из прихода ЈКП „Хигијена“ за
потребе Нове депоније набави у
укупној вредности 11.054.000дин. у
складу са усвојеним Програмом
пословања за 2016.
Планирано је да се из фондова–
донација обезбеде средства за
неопходна улагања на Новој
депонији у износу од 32.750.000дин
у складу са усвојеним Програмом
пословања за 2016

6.3.2 Проширење комплекса
регионалне депоније

Агенција за имовину,
ЈКП Хигијена, Јавни
правобранилац,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

6.3.3 Реконструкција приступног
пута за регионалну депонију према
пројекту

Планирана средства и спроведена
експропријација земљишта,
реализован пројекат, годишњи
извештај ГВ о реализацији пројекта.

65.000.000,00
Буџет

6.3.4 Подизање и одржавање
заштитног појаса око Нове
депоније

6.4 Унапређење
система управљања
отпадом

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

Решена имовинско-правна питања,
планирана средства и спроведена
експропријац. земљишта, годишњи
извештај ГВ о реализацији пројекта

Планирано из пројекатадонација за обнављање
ветрозаштитног појаса на
Новој депонији
2.170.000 дин

2016-2017

За четврти квартал
планирана садња
дрвећа у зеленом
појасу –занављање
садница и 2.фаза
озелењавања у
обухвату Нове
депоније

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило

ЈП Дирекција, ЈКП
Хигијена, МЗ насељених
места

Пред надлежним органом Градске
управе води се поступак за
експропријацију земљишта које
улази у трасу планиране
саобраћајнице.
Финансијским планом ЈП
„Дирекција“ за 2016.годину
планирана су средства за
пројектовање и реконструкцију
приступног пута.
Полугодишњи и годишњи извештај
ГВ о степену реализације пројекта
ветрозаштитног појаса у 2016. год.

Плановима дефинисане локације у
свим насељеним местима, израђена
пројектна документација
ЈП Дирекција: Планска
документација је предвидела
комуналне зоне за формирање
депонија и сметлишта, али није
децидно дефинисала пунктове за
сакупљање. За ово би била
потребна градска одлука са Планом
постављања наведених пунктова

6.4.2 Одређивање нове локације
за складиштење и рециклажу
грађевинског отпада

6.4.3.Одређивање локације за
одлагање принудно уклоњених
отпадних возила

2016

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

Планом дефинисана локација,
урађен пројекат изградње и
опремања
ПДР Нова депонија је усвојен
13.10.2015.

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

Планом дефинисана локација,
локација у функцији

6.4.5 Опремање Центра за
сакупљање и разврставање
реиклабилних материјала
примарно издвојених из
комуналног отпада у Власинској
улици број (Центар)

Позиција у Буџету 4294512 -Центар за комунални
отпад—опрема-распоред
салда из 2015.год
1.796.000дин
Позиција у Буџету 4304512 -Центар за комунални
отпад—услуге
пројектовања-распоред
салда из 2015.год
200.000дин

Позиција у Буџету 4314512 -Центар за комунални
отпад—извођење радовараспоред салда из 2015.год
960.000дин

Планирано за 2016.год из
текућег прихода ЈКП
„Хигијена“ за Центар за
селекцију и разврставање
отпада у Власинској улици
14.490.000дин
Планирано је да се у
2016.год. из кредита ЈКП
„Хигијена“ обезбеде
средства за комуналну
опрему 40.000.000дин
Планирано је да се у
2016.год из фондовадонација обезбеди за
Центар за селекцију и
разврставање отпада у
Власинској улици
78.600.000дин

ЈКП Хигијена

Количина рециклираног отпада,
годишњи приход ЈКП Хигијена од
секундарних сировина
ЈКП Хигијена:
, Позиција у Буџету 429-4512 - у
току је набавка комуналне опреме
за локацију за отпад пореклом из
комуналног отпада који се не
одлаже на депонији и грађани га
сами доносе („плато“ Центра), у
расположивом износу од
1.796.000дин
Позиција у Буџету 430-4512
набавка услуге израде
пројектнотехничке документације
за локацију Центра, у укупном
износу од 1.1милион динара од
чега 200.000дин из буџета а
900.000дин из средстава ЈКП
„Хигијена“
- Позиција у Буџету 431-4512
услуга извођења радова који ће се
спроводити након израде пројектнотехничке документације за у износу
од 960.000дин
Планирано за 2016.год из текућег
прихода ЈКП „Хигијена“ за Центар
14.490.000дин и то за: израду
пројектно*техничке документације
(веза са позицијом у Буџету 4304512), као и за набавке опреме и
изградњу на локацији Центра,
према Програму пословања ЈКП
Хигијена за 2016.
Планирано је да се у 2016.год из
фондова-донација обезбеди за
Центар 78.600.000дин и то за добра,
радове и услуге према Програму
пословања ЈКП Хигијена за 2016.

6.4.6 Доношење нове одлуке о
одржавању чистоће

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

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

Планирано у 2016.год из
текућег прихода ЈКП
„Хигијена“ за уређење
стајалишта за контејнере и
„зелена острва“
1.500.000дин

6.4.8 Едукација и промоција
рециклаже, посебно намењена
деци и омладини

Буџет за 2016.
“Специјализоване услугеЖивотна средина део
програма“ 600.000 дин (од
чега је за„Едукацију
предшколске и школске
деце и одраслих“
Предвиђено 300.000

ЈКП Хигијена
ЈКП насељених места

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

Одлука усклађена са Регионалним и
Локалним планом управљања
отпадом
Екологија: Одлука је донета, Сл.
лист града Панчева" бр. 6/2014)
ЈКП Хигијена: Припрема
материјала за измене и допуне
Одлуке у току

9 нових уређених и опремљених
локација у насељеним местима,
обезбеђено мин. 18 посебних
контејнера
У току 2016. је започета израда
планова и набавка материјала за
израду „зелених острва“ у градским
насљима и стајалишта за контејнере
зашта је до краја године предвиђено
улагање из сопствених средстава
ЈКП „Хигијена“ 1.500.000дин
Одржано мин. по једна едукација у
школама, обухваћено мин. 1000
деце и младих (конурс, промотивни
материјал, јавне презентације)
Екологија: Реализоване активности
ЈКП Хигијена:
Реализација до 5. јуна за школску
2015/16. Пројекта „Сакупи и
уштеди-видећеш да вреди“ у свим
основним и средњим школама на
територији панчева и насељених
места на основу слопљених уговора
између школа и ЈКП Хигијена
Панчево о преузимању
рециклабилних материјала са
надокнадом.

6.4.9 Израда пројектне
документације и опремање
Центра за комунални отпад који
није дозвољено одлагати у
контејнере (кабасти и други
отпад)

6.4.10 Израда пројектно-техничке
документације за постројење за
селекцију комуналног отпада на
регионалном нивоу
6.4.11. Израда пројектно-техничке
документације за постројење за
третман биоразградивог отпада
на регионалном нивоу
6.4.12. Израда пројектно-техничке
документације за одлагалиште са
мобилним постројењем за
третман грађевинског отпада
6.4.13 Израда пројектне
документације (типски пројекат)
за 9 насељених места за бетонске
платое за постављање контејнера
за сакупљање комуналног отпада
који није могуће одложити у
контејнере, у свим насељеним
местима, са извођењем
6.4.14 Пројектно техничка
документација измене пројекта I
A фазе и интеграције са I Б фазом
уз пратеће неопходне садржаје
који чине функционалну целину

Планирано у 2016.год из
текућег прихода ЈКП
„Хигијена“ за уређење
стајалишта за контејнере и
„зелена острва“
1.500.000дин

ЈКП Хигијена у сарадњи
са стручним
организацијама

9 нових уређених и опремљених
локација у насељеним местима,
обезбеђено мин. 18 посебних
контејнера
У току 2016. је започета израда
планова и набавка материјала за
израду „зелених острва“ у градским
насљима и стајалишта за контејнере
зашта је до краја године предвиђено
улагање из сопствених средстава
ЈКП „Хигијена“ 1.500.000дин.

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Израђена документација

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Израђена документација

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Израђена документација

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Израђена документација

Буџет за 2016. „ Пројектно
техничка документација
измене пројекта I A фазе и
интеграције са I Б фазом уз
пратеће неопходне
садржаје који чине
функционалну целину“
Предвиђено 9.000.000

ЈКП Хигијена

Израђена документација

6.4.15 Пројектно техничка
документација за постављање
мобилне опреме и њена уградња
на локацији старе градске
депоније
6.4.16 Изградња платоа са
инфраструктуром за комплекс
Центра за сакупљање и
разврставање рециклабилних
материјала у Власинској
6.4.17 Набавка посуда за
комунални отпад за домаћинства
за насељена места на територији
града Панчева

ЈКП Хигијена

Израђена документација

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Изграђен плато

Нису предвиђена средства

ЈКП Хигијена

Набављене посуде

Нису предвиђена средства

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
Програми /
Мере
7.1 Развој локалне
енергетске политике

Пројекти /Активности
„Banat sun 4 all“
Крајем 2015., град Панчево и ЈКП
„Грејање“, у сарадњи са
румунским партнерима и ЕУ,
покренули су пројекат „Banat sun
4 all“. Пројекат се односи на
производњу топле потрошне воде,
путем сунчаних колектора, који
ће се инсталирати на топлани
Котеж (површина: 900 m2;
капацитет: 1 МW). Пројекат се
финансира већим делом из ИПА
фондова (ЕУ) и мањим делом из
градског буџета, који ће бити
дефинисан током 2016. У првој
половини 2016. очекује се
завршетак пројектно-техничке
документације.

Извори и износ обезбеђених
средстава
Укупна вредност пројекта:
674.760 €
573.546 € - EУ ;
101.214 € - Град Панчево

Период
реализације
2016

Носиоци
ЈКП ''Грејање''
Град Панчево, Градска
управа

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Мања потрошња гаса и финансијска
уштеда за ЈКП „Грејање“.

„ Отворена врата“
У оквиру акције „Отворена
врата“ са корисницима рађена
едукација о ефикасном
коришћењу енергије у систему
даљинског грејања.
Наставак акције из 2014/15. се
очекује током 2016. Такође се
планира обилазак градских МЗ и
организовање трибина са темама
везаним за Е.Е. и наплату према
потрошњи.
7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења енергије и
примера добре праксе ОИЕ
Студија - пројекат о
могућностима коришћења
изворишта геотермалне воде у
Омољици
7.1.4 Доношење програма и плана
енергетске ефикасности

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

ЈКП „Грејање“

Прелазак на наплату по потрошњи.
Уштеде у потрошњи гаса и
финансијеске уштеде ЈКП
„Грејања“ и корисника услуга.

Нису предвиђена средства

Градска управа преко
овлашћених организација

Урађена студија

Буџет за 2016. „Зграде и
грађевински објекти“( за
активност Израда програма и
плана енергетске
ефикасности)
2.200.000

Градска управа

Урађен план

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Градско веће
Град, ЈКП Грејање,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
заштиту животне средине

Именован енергетски менаџер

2016

Донета одлука Скупштине,
планирана средства за реализацију

7.2 Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката јавне
намене

7.2 1 Израда пројектне
документације за енергетску
санацију јавних објеката

Израда програма енергетских
уштеда и енергетских пасоша
за јавне објекте за град
Панчево
Буџет за 2016. - „Подршка
пројектима енергетске
ефикасности у граду Панчеву
преко овлашћених
организација“ (ЈКП и Школе)
-средства за суфинансирање
1.150.000 (650.000 JKP и
500.000 школе)

2015-2020

Нису предвиђена потребна
средства

„Замена горионика на топланама
Котеж и Содара“
ЈКП „Грејање“ у оквиру свог
редовног Плана набавки за 2016.,
а везано за Е.Е., планира замену
постојећих горионика на обе
топлане (2 + 2 ком.).
„Ревитализација котлова на
топланама Котеж и Содара“
ЈКП „Грејање“ у оквиру свог
редовног Плана набавки за 2016.,
а везано за Е.Е., планира и
ревитализацију котлова на
топланама Котеж (1 ком.) и
Содара (2 ком.).

Сопствена средства:
50.000.000,00 дин.

Урађена документација

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

2016

7.2.3 Промоција принципа зелене
градње

7.2.4 Спровођење мера уштеде ел.
енергије у систему јавне расвете

Градска управа и
установе чији је оснивач
град Панчево

2015-2020

2016

ЈКП „Грејање“

Сопствена средства:
40.500.000,00 дин.
2016

ЈКП „Грејање“

Нису предвиђена потребна средства
Припремљен технички пројекат
којим се обезбеђују уштеде ел.
енергије у систему јавне расвете
Побољшање енергетске
ефикасности и поузданости уређаја.
Смањење потрошње гаса и
финансијске уштеде

Побољшање енергетске
ефикасности и поузданости уређаја.
Смањење потрошње гаса и
финансијске уштеде.

„ Прикључење вртића Петар Пан
на систем ДГ“ (јапанска донација)
Урађен пројекат за прикључење
вртића ʺПетар Панʺ на даљински
ситем грејања (гаси се котларница
на лож уље)
У 2016. год. поновили пројекат у
оквиру средстава из Јапанске
донације

Побољшање енергетске
ефикасности, безбедности и
поузданости уређаја. Финансијске
уштеде, преласком на друго гориво.

потребна донаторска
средства
38.046,67 €
2016

ЈКП „Грејање“

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова
Програми /
Мере
8.1 Подизање
ефикасности
процеса планирања
кроз интерсекторску
сарадњу

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

8.1.1 Унапређивање и контрола
квалитета израде планске
документације
8.1.2 Израда ПГР за насељена
места
8.1.17 ПДР Зона археолошког
парка

Период
реализације
2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

8.1.19 Обезбеђивање планског
основа за изградњу
канализационе инфраструктуре и
пречишћавање отпадних вода
8.2 Веће
укључивање
јавности у процесу
израде планова
8.3 Коришћење
савремених знања и
алата у изради
планских
докумената

Носиоци

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

8.3.1 Унапређење ГИС-а
Нема планираних средстава
за 2016.годину

2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Усвајање започете планске
документације и доношење Одлуке
о изменама и допунама ПГР
„Целина 1“
Усвајање ПГР Банатски Брестовац и
ПГР Глогоњ који су тренутно у
изради
Очекује се да наручилац плана МЗ
Старчево прибави катастарскотопографску подлогу како би се
отпочело са израдом плана.
Пошто је неопходна планска
документација већ усвојена у
претходном периоду, за 2016.
годину нема нових планова који би
дефинисали ову област.

ЈП Дирекција:
Планира се активирање сарадње са
Информатичким центром како би
цео преојекат профункционисао до
краја.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Програми /
Мере
9.1 Унапређење
становања и
запошљавања
друштвено
осетљивих група

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

Период
реализације

9.1.1 Изградња социјалних
станова у насељу Хиподром
2014-2020

9.1.2 Легализација ромских
насеља
2015-2016

9.1.3 Решавање проблема
становања Рома из неформалног
насеља Мали Рит-Лондон
2016-2020

9.1.4 Увођење пилот програма
социјалног предузетништва
2015-2020

9.2 Идентификација
социјално угрожених
породица и
појединаца

9.2.1 Израда базе података о
социјалној структури
становништва

9.3 Унапређивање
остваривања и
заштите људских
права

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

2015-2018

2014-2020

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

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Урађен главни пројекат

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

Одлука Скупштине, формиран
стручни тим, припремљена
методологија и урађена социоекономска анализа становништва
насеља

Мера интегрисана у ЛАПЗ,
расписан конкурс, потписано мин.
10 уговора

Одлука ГВ, формиран тим,
примењена јединствена
методологија и други услови за
израду базе података
Активност уврштена у програм
конкурса, идентификована циљна
група, број пројекта годишње,
организована мин. једна едукација

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС
Програми /
Мере
10.1 Подизање
ефикасности у раду и
јавност рада

Пројекти /Активности

10.1.1 Модернизација опреме и
процеса рада јавних служби
10.1.3. Стандардизација
годишњих планова и извештаја о
раду
10.1.4 Успостављање индикатора,
праћење управљања и мерења
учинка запослених и
постављених лица
10.1.5 Доношење годишнњих
програма стручног усавршавања
запослених
10.1.6. Формирање јединствене
службе за дезинфекцију,
дератизацију и дезинсекцију

10.1.7. Редовно информисање
грађана о раду јавних служби

10.1.8 Повећање територијалне и
физичке доступности услуга и
програма

10.1.9 Увођење оутсоурцинг
принципа за специфичне
експертске и цонсалтинг услуге
10.2 Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и анализа

Извори и износ
обезбеђених средстава

10.2.3 Доношење акционог плана
за одрживи развој Потамишја

-

Период
реализације

Носиоци

2014-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

2016

Скупштина града,
Градска управа, ЈП, ЈКП

-

2015-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

-

2015-2020

Градска управа, ЈП,ЈКП

2016

Градска управа, ЈП, ЈКП

2015-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

2014-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

2014-2020

Градска управа, ЈП,ЈКП

2016

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за привреду
и економски раувој

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Употреба софтвера,
стандардизовање процедура и
процеса рада, електронски систем
за праћење предмета, спроведена
набавка савремене опреме за рад
Уведена јединствена форма
планова рада и извештаја о раду
Припремљена и усвојена
методологија, дефинисани
индикатори и критеријуми,
примењено у пракси
Донет програм, број обука, број
запослених са лиценцама и
сертификатима
Одлука Скупштине града,
организација и систематизација
послова, планирана средства
Годишњи програми и извештаји
садрже сегмент о информисању
грађана и односима са јавношћу,
унапређивање интернет
презентације града и јавних
предузећа, билтени
Покривеност територије града
услугама и програмима (примарна
здравствена заштита, предшколско
образовање, збрињавање паса
луталица, збрињавање анималног
отпада
Прибављене услуге на тржишту
без повећања броја запослених у
јавним службама
Донета одлука Скупштине града

реализације

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

10.2.5 Доношење годишњих
планова сарадње са братимљеним
градовима
10.2.6 Реализација
интерсекторских развојних
пројеката

10.3 Унапређивање
локалних и других
прописа

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

2015-2020

Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, ЈП, ЈКП,
Агенција за саобраћај и
установе
Кабинет градоначелника,
стручне службе ГУ

2015-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

2015-2016

10.4.3 Развијање централизованог
управљања имовином Града

Формирана радна група, донет
план, организовано најмање 2
пројекта сарадње
Прибављено мин. 50 милиона
средстава из домаћих и мин. 50.
милиона из ЕУ и других страних
фондова

2015-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

Дефинисан мониторинг и
извештавање, инструменти за
праћење и анализу укључени у
обрасце извештаја о раду

2014-2020

Градска управа, ЈП, ЈКП

Број донетих одлука годишње

Органи града
2014-2020

10.4 Управљање
имовином града
10.4.1 Израда плана
експропријације земљишта

Донета одлука ГВ, формиран тим,
сачињена анализа реализације
Стратегије приступачности,
припремљен АП 2016-2020 и
спроведена процедура усвајања

2015-2020

2016-2020

Агенција за имовину,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП „Дирекција“,
ЈП ГСА
Агенција за имовину, , ЈП
„Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ ЈП
ГСА

Број иницијатива покрајинских
одборника и републичких
посланика годишње
Одлука ГВ, формиран тим,
одређени приоритети, усвојен
план, планирана средства
годишње, извршене
експропријације
Обуке запослених, именован члан
ГВ за управљање имовином

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда
Програми /
Мере
11.1 Ревитализација
Старог градског
језгра и уређење
приобаља

Пројекти /Активности

Потребна средства /извори

Период
реализације

11.1.1 Завршетак изградње Старог
градског језгра према постојећој
пројектној документацији

Носиоци
ЈП Дирекција, Градско
веће, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Завод за
заштиту споменика
културе

Реконструкција Старог градског
језгра ''Старо Панчево'' III фаза
20.000.000,00
остали извори

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

11.1.3 Реконструкција Народног
музеја (фазно)

5.400.000,00
Буџет

11.1.4 Реконструкција Вајфертове
пиваре(фазно)
Израда Студије изводљивости

11.1.5 Реконструкција Црвеног
магацина према студији
изводљивости (фазно)

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Буџет града Панчева
500.000 динара
Буџет АПВ суфинансирање
500.000 динара

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

пренета средства из 2015.
године

Завод за заштиту
споменика културе

8.681.580,00
Из Буџета

2016-2017

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Завршетак изградње Улице
Николе Ђурковића
Завод за заштиту споменика
културе: археолошки надзор над
извођењем радова на
реконструкцији улице Николе
Ђурковића
Реконструкција фаза „3“
1.Улицу Николе Ђурковића,
( одобрена су средства од Управе
за капитална улагања - Извођење
радова је почело 01.03.2016.)
2.Двориште око железничке
амбуланте, 3.Хидрограђевинске
радове у улици Кеј Радоја Дакића

Израђена техничка
документација, град и
Народни музеј аплицирали на
минимум једном конкурсу за
средства за реконструкцију
Завод за заштиту споменика
културе:Издати услови и
сагласност на пројектну
документацију, обављен
конзерваторски надзор
Израђена Студија

I фаза- изведени радови/ санација
дела магацина јечма
Завршена техничка
документација и техничка
контрола пројекта

Инвестиционо одржавање дела
пешачке зоне око зграде Градске
управе са пратећом
документацијом
11.1.9 Обнова Светионика на
ушћу Тамиша у Дунав и зградња
пешачко-бициклистичке стазе до
Светионика

11.2 Унапређивање
туристичке понуде

11.2.1 Акциони план развоја
туризма 2016-2020

25.000.000,00
Буџет

2016-2017

2015-2017

Средства из буџета
244,735,00 динара и
средства из сопствених
прихода 25.000,00 динара

2016

11.2.2 Постављање стандардне
туристичке сигнализације

Средства из буџета
1.489.541,00 динар и
донације из других нивоа
власти – Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Републике Србије –
3.000.000,00 динара

2016-2017

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

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

Инвестиционо одржавање дела
пешачке зоне око зграде Градске
управе са пратећом
документацијом
Завод за заштиту споменика
културе: Подношење апликације
на конкурсу Министарства
културе и информисања
Републике Србије за обалоутврду
једног светионика

Донета одлука ГВ, формиран
тим, припремљен АП,
спроведена процедура
усвајања
Промоција туристичке понуде
Панчева на територији Београда и
другим циљним територијама:
три у земљи и две у иностранству
Завод за заштиту споменика
културе: Завршена и предата
ревизија Предлога одлуке о
утврђивању Старог градског
језгра за просторно културно –
историјску целину
Постављене табле у у граду и
насељеним местима, повећана
видљивост и доступност
туристичких локација ЈП
„Дирекција“ Панчево ће
пружити неопходну техничку
подршку Туристичкој
организацији Панчева на изради
Пројектног задатка и Елабората
туристичке сигнализације у
Панчеву, на основу којих ће се
израдити пројектна
документација за постављање
туристичке сигнализације у
Панчеву.У току су радови на
постављању туристичке
сигнализације. ЈП „Дирекција“
обезбеђује стручни надзор.

11.2.3 Унапређивање привредних
туристичких манифестација

-Дани Вајферта – средства
из буџета 2.000.000,00 и из
сопствених прихода
1.000.000,00
-Панчевачки дани авантуре
– средства из буџета
500.000,00 динара

2016

11.2.4 Изградња музеја Неолитске
културе у Старчеву
2015-2020

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

Број посетилацаДани Вајферта: 10.000
Панчевачки дани авантуре: 2.000

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, МЗ Старчево

Завод за заштиту споменика
културе: покренут поступак
израде плана детаљне регулације
Археолошко-туристичког парка
Неолитско Старчево

11.2.6 Изградња пешачкобициклистичких стаза

18.100.000,00
Буџет

Партиципативно буџетирање
Набавка туристичког пловила и
неопходне опреме
Повећање функционалности
Понтона на реци Тамиш

Буџет града Панчева
5.000.000 динара

Буџет града Панчева
600.000 динара

2016-2017

2016

2016

ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева“

ТОП
Градска управа
Град Панчево
Градско веће
Секретаријат за привреду

У току је прибављање
Локацијских услова за изградњу
бициклистичке стазе Панчево –
Старчево, као и израда Пројекта
за грађевинску дозволу за
изградњу бициклистичке стазе
Старчево-Омољица,
Изградња пешачке стазе од
Охридске чесме до Спортског
центра са израдом техничке
документације
Постављање заштитне пешачке
ограде на разделном острву у
улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације
Периодично одржавање
Скадарске улице - пешачка стаза

Набављено туристичко пловило
Обављено измуљивање реке
Тамиш код понтона, спроведено
техничко одржавање, добијена
употребна дозвола, одређен
управљач понтона

