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Увод
Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом партиципативног приступа и уз финансијску подршку
Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.
Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је Тим за имплементацију Стратегије развоја града
Панчева 2014-2020, који се састоји од представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за праћење
имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2017. години, с тим да је структура тима задржана како је планирано Стратегијом
развоја Града Панчева 2014-2020.
Полазни основ
Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-15/2017-22 од 12.5.2017. године, усвојило је Акциони план за имплементацију
Стратегије развоја за 2017. годину. Овај Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку.

Број приоритета

Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2017. годину
Број мера према
Број активности према
Стратегији
Плану

Стратешки приоритет 1

4

11

Стратешки приоритет 2

3

4

Стратешки приоритет 3

4

55

Стратешки приоритет 4

4

20

Стратешки приоритет 5

5

16

Стратешки приоритет 6

4

9

Стратешки приоритет 7

2

8

Стратешки приоритет 8

3

13
3

Стратешки приоритет 9

3

4

Стратешки приоритет 10

4

15

Стратешки приоритет 11

2

17

38

172

Укупно

У току 2017. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе одређене промене, као што је случај са Законом о
планирању и изградњи или Изменама Закона о финансирању локалних самоуправа.
Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:
- Стратегија комуникације града Панчева.
Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије града и Акционог плана за 2017. годину су:
Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,
План капиталних инвестиција инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања Града Панчева 2015-2017, и
Локални акциони план запошљавања за 2017. годину.
Методологија извештавања - Ажурирање инструмената за праћење и планирање
Ради ефикаснијег праћења имплементације по димензијама развоја посредством скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, као планирања
путем годишњих акционих планова, припремљен је као и 2017. године сажети текстуални извештај о реализацији мера и активности.
Активности се могу пратити путем праћења статуса, кључних корака активности и индикатора оствареног резултата.
Ради прегледности, у табеларном делу извештаја кључни кораци наведени су у оквиру активности, а не у додатној колони.
Предлаже се да у наредним периодима планирања пројекти буду оцењени по важности и утицају на пројекте високог, средњег или ниског
приоритета, те да се на годишњем нивоу издвоји десет најважнијих пројеката, са кратким описом.
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Извештај о мерама/активностима и препоруке
На састанцима Тима за имплементацију стратегије утврђени су канали комуникације, усаглашен временски оквир и обим задужења у току
извештавања. Прикупљени су подаци од носилаца активности који су затим обједињени и дат је краћи коментар на статус реализације сваког
појединачног циља, ради смерница за даље планирање. Обједињени табеларни подаци о реализацији и краћи наративни извештај упућени су
као информација Градском већу града Панчева на усвајање. Извештај је служио као полазни основ за израду Акционог плана за 2018. годину,
који ће бити усклађен са Планом капиталних инвестиција и Програмским буџетом града Панчева за 2018. годину.
У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за 2017. годину предвиђене као краткорочне или
део средњорочних и/или дугорочних мера, а детаљни преглед налази се у приложеној табели.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента
У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере тј. 11 активности, од којих није започето 6, у току су
2, у припреми је 1, а завршене су 2.
1.1 Програм мера подршке за развој МСПП
У оквиру 3 планиране активности, 2 нису започете, а 1 је завршена.
Активности:
-Ни у 2017. г. није реализована активност оснивања Фонда за развој привреде; сарадња са пословном заједницом реализована је путем 4
састанка Привредног савета и мера ЛАПЗ; Није реализована активност припреме промо филма о поченицима у бизнису.
1.2 „Унапређење привлачења инвестиција“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих је 1 у припреми, а 1 завршена.
Аактивности:
-Остварена је активна сарадња са НАЛЕД-ом, основана је РРА ЈБ при чему је Град један од оснивача, уговорена је израда пројектне
документаицје за бициклистичке стазе у Јужном банату са РЦР „Банат“ и обезбеђена су средства из АПВ за опремање градског понтона на
Тамишу у сарадњи са РРА Јужни Банат. Тридесет и један потенцијални инвестотор упознат је са потенцијалима Северне пословне зоне;
- Јачање ППП започето је расписом конкурса за консултантнсе услуге за израду пројеката ППП у области инвестиционог одржавања путева и
јавног осветљења.
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1.3 „Инфраструктурно опремање радних зона“
У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих 2 нису започете, 1 је у припреми, а 1 у току.
Активности:
- У току је фазно опремање Северне пословне зоне, где је друга фаза саобраћајнице завршена из кредитних средстава, а за трећу фазу су
обезбеђена средства из АПВ;
- Није започета активност израде документације за пословну зону „Мали рит“, нити је изграђена канализација у Старој Утви;
-У припреми је инфраструктруно опремање локација северно и источно од Северне пословне зоне;
1.4 „Побољшање имиџа града“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности које нису започете, али су дате смернице за управљање угледом града у оквиру Стратегије
комуникације града Панчева (10.2.2).
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођења стимулативних мера у области локалног економског развоја и
запошљавања
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2017. годину дефинисао је три мере чија реализација се одвијала углавном путем
олакшица и подстицаја и мера активне политике из Локалног акционог плана за запошљавање 2017. Од 4 планиране активности, 1 активност
није започета, а 3 су завршене. Овај приоритет остаје најосетљивији и најтеже остварљив од свих стратешких циљева било које јединице
локалне самоуправе.
2.1 „Коришћење и развој пословног простора у власништву гада у сврхе запошљавања и самозапошљавања“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност која није започета.
Активности:
- Није започета активност израде програма пословних инкубатора, атељеа итд.
2.2 „Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности, од којих су обе завршене.
Активности:
- Увођење олакшица и подстицаја континуирана је активност која је реализована посредством институције јавног конкурса за машине и
опрему, у оквиру ког је потписано 6 уговора са корисницима.
- Одржан је Новогодишњи базар ради промоције старих заната и креативног предузетништва, са 146 излагача.
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2.3 „Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за дефицитарна занимања“
У оквиру ове мере планирана је 1 активности, која је и завршена.
Активности:
- У оквиру активности из ЛАПЗ за 2017. г. реализована је мера унапређења конкурентности средњих школа, при чему је 6 школа
учестововало у унапређењу техничких услова, 23 послодавца су обезбедила студентску летњу праксу за 28 кандидата, стручна пракса
обезбеђена је код 42 послодавца за 44 незапослена лица, јавни радови организовани код 20 послодаваца за 39 незапослених лица, на Сајму
запошљавања учествовало је 34 послодавца и 1000 незапослених лица, а субвениције за самозапошљавање почетника у бизнису добило је 15
лица.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 57 активности, од којих је већина реализована или
у току. Седам активности није започето, завршено је 16, у току је 23, а у припреми 10 активности. Овај приоритет најзахтевнији је за
реализацију у техничком и финансијском смислу и активности су веома различитог степена комплексности.
3.1 „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“
У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је и завршена.
Активност:
- Аплицирано је на више од 10 конкурса, при чему је одобрено 5 пројеката за: наставак изградње канализационе мреже у Јабуци, наставак
изградње канализационе мреже у и Иванову, изградњу улице 7. нове - 3. деоница, уређење градског понтона на Тамишу и суфинансирање
АПВ за пројекат енергетске ефикасности Хале спортова.
3.2 „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“
Од 12 планираних активности, нису започете 2, завршена је 1, у току је 6, а 3 активности су у фази припреме.
Активности:
- Нису започете активности на изградњи капеле у Иванову и није обезбеђена локација за паркинг за теретна возила.
- У току су активности на реконструкцији пијаце у Јабуци, изградњи капеле у Банатском Новом Селу, изградњи паркинг простора код Матице
Словачке, изградњи паркинг простора испред МЗ Војловица, прибављена је грађевинска дозвола за двориште у Америчким зградама,
улицама Др. Касапиновића и Браће Јовановића и пописано је 21792 објекта – издато 99 решења по Закону о изградњи и 8654 решења по
Закону о озакоњењу.
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- У припреми је израда техничке документације за реконструкцију надстрешнице пијаце у Јабуци, реконструкција пијаце Глогоњ и
одређивање локација за јавне тоалете.
- Завршене су активности на периодичном одржавању паркинга испред гробља у Иванову.
3.3 „Унапређење водоводно-канализационе мреже“
Од 36 планираних активности, није започето 8, завршено је 17, у току је 10, а 1 активности су у припреми.
Активности:
- Нису започете активности на изради пројектно техничке документације за филтерска поља, на изради пројектно техничке документације за
водоводну мрежу нити канализацију у блоку „Динамо“, није започета израдња водоводне нити канализационе мреже у блоку 210, изградња
градског ППОВ, израда техничке документације за канализацију у улицама Банаваништански пут нити Козарачка.
- Завршена је ревитализација 10 бунара, ликвидирано 30 напуштених бунара, санирани објекти у оквиру ППВ, набављен је систем за мерење
мутноће воде, израђена пројектно техничка документација за водоводну мрежу у улицама Пелистерској, Охридској и Скадарској и завршена
прикључења на водоводну мрежу за Jабуку, Долово, Качарево, Глогоњ и Банатско Ново Село. Завршена је изградња фекалне канализације за
Кудељарски насип, измештен је потисни вод за ФЦС 1 у улици Моше Пијаде, измешена је фекална канализација у улици Радничкој, израђена
документација за изградњу канализационе мреже у улици Пелистерској, део канализационе мреже изграђен је у насељима Јабука и Иваново,
израђен генерални пројекат одвођења атмосферске воде за град Панчево, изграђена кишна канализација на раскрсници улица М. Пијаде и И.
Милутиновића, набављене пумпи и агрегати за ситуациони центар.
- У току су активности на изради елабората о билансу резерви подземних вода, изградња водоводне мреже у насељу Стари тамиш, израда
документација за изградњу водоводне мреже дуж Баваништанског пута, израда документације за изградњу секундарне канализационе мреже
дуж Новосељанског пута и дела улице Шарпланинске, замена дела бетонског колектора фекалне канализације у улици Моше Пијаде,
изградња потамишког колектора са црпном станицом, повећање капацитета КЦС, израда техничке документације и изградња кишне
канализације у улици Моше Пијаде и улици Добровољачкој.
- У припреми је изградња секундарне водоводне мреже у улици Јабучки пут.
3.4 „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“
У оквиру ове мере, планирано је 6 активности, 5 је завршено , а 1 је у току.
Активности:
- Набављено је 10 половних аутобуса на компримовани природни гас, према програму су означени пешачки прелази и зоне школа,
постављени детектори брзине кретања возила, одржане обуке и едукације на саобраћајном полигону за ђаке ОШ.
- У току је изградња и обнова аутобуских стајалишта кроз реконструкцију улица.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 20 активности, од којих није започето 11,
завршено је 4 и 5 су у току.
4.1 „Планирање и подршка развоју пољопривреде“
У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 2 завршене а 2 нису започете.
Активности:
- Донет је програм руралног развоја 2017.г и склопљено 25 уговора по конкурсу за суфинасирање пројеката из области пољопривреде и
руралног развоја.
- Нису започете активности на промоцији удруживања и задругарства и није настављен програм „Зелених тезги“.
4.2 „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“
У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих су 1 нису започете, 2 је у току, а 1 је завршена.
Активности:
- Није започета активности на утврђивању квалитета земљишта и изради педолошких мапа.
- У току је израда планова комасације за Глогоњ и закључен је уговор о услугама пољочуварске службе.
- Унапређена је транспарентност током лицитације за закуп пољопривредног земљишта.
4.3 „ Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“
У оквиру ове мере, планирано је 5 активности, од којих 2 нису започете, 1 је завршена, а 2 су у току.
Активности:
- Засађено је 5593 саднице у ветрозаштитним појасевима.
- Нису започете активности на изградњи и опремању отресишта и ограђивању сметлишта у насељеним местима. Нису започете активности
на ограђивању сметлишта у насељеним местима нити активности на изградњи и опремању отресишта.
- У току је израда пројектно техничке документације за атарске путеве и радови на израдњи каналске мреже уз суфинансирање АПВ.
4.4 „Програми едукације и акције“
У оквиру ове мере, планирано је 7 активности, од којих 6 нису започете, а 1 је у току.
Активности:
- Нису започете активности које се односе на подршку у смислу контроле квалитета, цертификацију, маркетинг производа и могућности
извоза пољопривредних производа, није израђен Годишњи програм едукације пољопривредних произвођача са грађанима, није организована
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„Недеља борбе против амброзије“, није промовисана изградња компосишта у пољопривредним газдинствима, није приређен Информатор за
пољопривредна, привредна, ловачка и друга удружења, нити су одржане јавне презентације програма и резултата рада на унапређењу
пољопривредне инфраструктуре.
- Чланови пољопривредних удружења упућивани су на семинаре о домаћим и страним изворима финансирања.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 5 мера и 16 активности, од којих је није започето 7,
завршено је 4, у току је 5.
5.1. Мера „Планирање и анализа“
У оквиру ове мере, планирано је 8 активности, од којих 2 нису започете, 4 су у току, а 2 су завршене.
Активности:
- Нису рађена системска мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке, нити испитивања пристуства дуготрајних органских загађујућих
материја у земљишту.
- У току су активности на испитивању квалитета подземних вода јужно од ЈИЗ, додатна мерења квалитета ваздуха и мониторинг полена, као
и ажурирање локалног регистра загађивача.
- Завршена је активност на одржавању система за континуирано мерење квалитета ваздуха и испитивање површинских вода (Тамиш, Дунав,
Поњавица и Качарево).
5.2 Мера „Унапређење материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и земљишта“
У оквиру ове мере, планиране су 2 активности али ниједна није започета.
Активности:
- Нису започете активности на уградњи нафтног гаса у аутобусима ЈКП АТП, нити изради пројектно техничке документације за ремедијацију
загађених локација.
5.3 Мера „Повећање зелених површина“
У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих 2 нису започете, 1 је завршена и 1 је у току.
Активности:
- Нису започете активности на изради пројекта пошумљавања неквалитетног земљишта у јавној својини нити радови на пошумљавању.
- Завршена је активност на подизању зелених појасева у Војловици и у Тополи.
- У току је израда повећање зелених површина у градској грађевинској зони.

10

5.4 Мера „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.
Активности:
- Унапређено је управљање парком природе „Поњавица“, а носилац ових аткивности је нови управљач ЈКП „Зеленило“.
5.5 Мера „Заштита од буке“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која није започета.
Активности:
- Није завршена активност израде стратешке карте буке за Град Панчево.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 9 активности, од којих није започето 5, а у току су
4.
6.1 Мера „Затварање старе депоније“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.
Активности:
- Припремљен је пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације за санацију старе депоније.
6.2 Мера „Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности која је у 1 току, а 1 није започета.
Активности:
- Није започета санација и рекултивација сметлишта у насељеним местима.
-Прибављена је сагласност Министарства за израда пројектно техничке документације за санацију сметлишта у Качареву и Омољици.
6.3 Мера „Пуштање у рад регионалне депоније“
У оквиру ове мере планиране су 4 активности од кијих 3 нису започете, а једна је у току.
Активности:
- Нису започете активности на даљој изградњи прве фазе регионалне допоније, проширењу комплекса регионалне депоније, ни
реконструкцији приступног пута.
- У току је подизање заштитног појаса око нове регионалне депоније.
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6.4 Мера „Унапређење система управљања отпадом“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих 1 није започета, 1 је у току.
Активности:
- Нису започете активности на стварању услова за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере у свим насељеним
местима.
- У току је активност едукације и промоције рециклаже код предшколске и школске деце и одраслих.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 2 мере и 8 активности, од којих 5 није започето, 2 су
завршене, а 1 у току.
7.1. Мера „Развој локалне енергетске политике“
У оквиру ове мере планирано је 4 активности, од којих је 1 завршена, 1 је у току, 2 нису започете.
Активности:
- Промовисано је ефикасно коришћење енергије и примера добре праксе обновљивих извора енергије у оквиру ИПА пројекта „Енергетска
ефикасност – предуслов боље животне средине“ .
- У току је реализација ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“ у оквиру ког се унапређује енергетски
статус јавног објекта „Хала спортова“.
- Нису започете активности на обезбеђивању подстицајних мера за енергетске уштеде и коришћење ОИЕ у приватном сектору нити
активност израде студије о мугћностима коришћења ОИЕ на територији града.
7.2 Мера „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“
У оквиру ове мере предвиђене су 4 активности, од којих је 3 нису започете а 1 је завршена.
Активности:
- Завршено је обезбеђивање суфинанирајућих средстава за пројекат ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне
средине“.
- Нису започете активности на изради пројектне документације за енергетску санацију јавних објеката, промоцији принципа зелене градње
ни уштеде ел. енергије у систему јавне расвете иако енергетски менаџер прикупља почетне информације о стању у јавним објектима у складу
са прописаном методологијом.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и урбанистичких
планова
У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 3 мере и 13 активности, од којих 5 није започето, а 8 су у
току.
8.1 Мера „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“
У оквиру ове мере, предвиђено је 9 активности, од којих су 4 активности у току, а 5 није започето.
Активности:
-У току је израда два ПГР, израда ПДР за проширење регионалне депоније, израда просторног плана за Поњавицу.
- Нису започете активности на на изради ПДР за Институт Јосиф Панчић, ПДР обилазница око Панчево, ПДР далековод 11, ПДР зона
заштитног зеленила, израда техничко економских анализа.
8.2 Мера „Веће укључивање јавности у процес израде планова“
У оквиру ове мере, предвиђене су 2 активности, од којих су обе у току.
Активности:
-У току је унапређење јавног увида и учешће грађана у процесу израде планске документације и промоција иновативних урбанистичких
решења путем конкурса.
8.3 Мера „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“
У оквиру ове мере, планиране су 2 активности, које су у току:
- Реализују се неке од активности на унапређењу ГИС-а, али изостаје свеобухватан стратешки приступ развоју ГИС система и примени ГИС
алата, па самим тим и видљивији ефекти.
- Размена знања у примени стандарда у изради планске документације је такође у току.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 3 мере и 5 активности од којих 3 нису започете, 1 је
завршена, 1 у току.
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9.1 Мера „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“
У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности од којих 2 нису започете а 1 је у припреми.
Активности:
- Нису започете активности на решавању проблема становања Рома из неформалног насеља Мали Рит-Лондон, нити увођење пилот програма
социјалног предузетништва.
- У припреми је изградња социјалних станова у насељу Хиподром.
9.2 Мера „Идентификација социјално угрожених породица и појединаца“
У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета: Израда базе података о социјалној структури становништва.
9.3 Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена: Едукације против трговине људима и кршења људских права.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности локалне
самоуправе
У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 4 мере и 15 активности од којих 3 нису започете, 4 су
завршене а 8 је у току.
10.1 Мера „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“
У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих 1 није започета, 4 су у току, а 2 су завршене.
Активности:
- Нису започете активности на увођењу обједињене наплате комуналних услуга на територији града.
- У току је модернизација рада јавних служби, успоставњање система за праћење управљање и мерење учинка службеника, редовно
информисање грађана о раду јавних служби и повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма.
- Завршене су активности на доношењу годишњих програма стручног усавршавања запослених и на увођењу аутсорсинг принципа за
специфичне експертске и консалтинг услуге.
10.2 Мера „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“
У оквиру ове мере предвиђено је 4 активности од којих 1 није започета, 1 је у току а 2 су завршене.
Активности:
- Није донет годишњи план сарадње са братимљеним градовима.
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- У току је планирана реализација интерсекторских развојних пројеката, од којих су три одобрена за финансирање из страних извора
финансирања.
- Израђена је Стратегија комуникације града Панчева и успостављени инструменати за праћење, анализу и ажурирање усвојених стратешких
и акционих планова и пројеката.
10.3 Мера „Унапређивање локалних и других прописа“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности и обе су у току.
Активности:
- У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима, и делегирање локалних иницијатива преко
покрајинских одборника и републичких посланика.
10.4 Мера „Управљање имовином града“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности од којих 1 није започета а 1 је у току.
Активности:
- Није започета активност израде плана експропријације земљишта.
- У току је ажурирање софтвера за управљање имовином града.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда
У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2017. годину дефинисао је 2 мере и 17 активности, од којих 2 нису започете, 3 су
завршене, 4 су у току, а 4 у припреми.
11.1 Мера „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“
У оквиру ове мере предвиђено је 10 активности од којих 3 нису започете, 3 су у припреми, 1 завршена, а 3 су у току.
Активности:
- Није започета реконструкција Вајфертове пиваре, адаптација објеката које користи Удружење риболоваца „Марко Кулић“ и изградња
пасареле.
- У припреми је реконструкција улица у приобаљу, фазна реконстуркција Народног музеја и коришћење приобаља за спортско-рекреативне,
туристичке и културне садржаје и израда документације за реконструкцију објекта Црвени магацин.
- У току је завршетак изградње Старог градског језгра према документацији, и доношење одлуке о коришћењу приобаља.
- Завршена је обнова светионика на ушћу Тамиша у Дунав и пешачке стазе до светионика.
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11. 2 Мера „Унапређење туристичке понуде“
У оквиру ове мере предвиђено је 7 активности од којих су 2 завршене, 3 су у току, 1 није започета и 1 је у припреми.
Активности:
– Нису започете припремне активности на изградњи Неолитског музеја у Старчеву.
- У припреми је изградња пешачко-бициклистичких стаза.
- У току је израда Акционог плана развоја туризма 2016-2020, и израдња туристичке инфраструктуре на Поњавици и повећање
функционалности понтона на реци Тамиш.
- Завршене су активности на унапређивању привредних туристичких манифестација и партиципативно буџетирање - набавка туристичког
катамарана.
Закључци и препоруке
Акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога,
све незапочете активности потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима, реално увременити
сваки корак и образовати тимове за њихову реализацију. Евидентно је да су за неке од нереализованих активности рокови били
преамбициозно планирани Стратегијом, те да нису или су тек покренуте припремне активности. За неке од оваквих активности евидентно је
да ће се реализовати једино уз подршку виших органа, покрајинских секретаријата и министарстава или у оквиру пројеката од националног
интереса, као што је опремање гринфилд зона. Такође, неке активности зависе од конкретних иницијатива приватног сектора, као што су
изрази интересовања за приватно-јавна партнерства. Потребно је у 2018. години наставити рад на активностима које су Град Панчево у
позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који
доприносе отварањеу нових радних места, које су критеријуми регионалног церитификата о повољном пословном окружењу - BFC SEE и
одржавају имиџ града Панчева као примера добре праксе. Такође, програми/пројекти који се сматрају најзначајнијим и најефективнијим,
требало би да буду праћени значајнијим планираним средствима из буџета Града у наредном периоду. Да би се остварили ефекти у области
подршке привреди, потребно је одржати континуитет подршке МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености.
Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму реализован, имајући у виду да је 65% спроведено, у току
или у припреми. Међутим, за чак 35% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови
за њихово започињање, што је процентуално слично подацима из 2016. године. Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су
у табеларном приказу имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу достављених података стручних служби.
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Статус реализације активности
Није започето
35%

Завршено
27%

У току
32%

У припреми
6%

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу могуће даље унапредити стратешко планирање и анализу. Потребно је
такође пратити ефекте реализације стратегије на средњорочном и дугорочном нивоу, а препорука институција које се баве стратешким
планирањем је да се обезбеде за то административно-технички услови и образују организационе јединице које се баве стратешким
планирањем и анализом.
Ниво општости и комплексности дефинисаних мера и активности у Стратегији, па и пратећим акционим плановима је различит, па у неким
мерама/активностима долази до преклапања. Уколико се на половини реализације Стратегије развоја града Панчева буде радила ревизија
Стратегије, 11 циљева Стратегије могла би бити груписана у три најважнија приоритета (рецимо друштвени развој, привредни развој и
развој инфраструкуре) у складу са препорукама институција као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, нацртом Закона о планском систему РС, итд.
Такође би тада била прилика да се ниво општости тј. детаљности мера колико-толико уједначи и избегну преклапања.
Такође, било би корисно у наредним годинама стандардизовати планове рада и извештаје о раду органа Градске управе и нарочито јавних и
јавно-комуналних предузећа, тако да имају јасну референцу на усвојене кровне и секторске стратешке циљеве града Панчева и њихове
индикаторе.
У инструменте планирања могуће је увести и категорије везе за Планом капиталних инвестиција, стандардизовати колико је могуће
индикаторе према постојећима из Програмског буџета, утврдити категорију значаја/утицаја планираних пројеката увођењем ознака 1-3
(пројекти великог, средњег или ниског утицаја).
За пројекте од највећег утицаја било би добро приредити пројектне фише, детаљне увремењене ходограме и формирати интерсекторске
тимове, као што је то рађено у случају инфраструктурног опремања Северне идустријске зоне и изградње потамишког колектора, који су
примери доброг приступа планирању.
Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је новооснована Регионална развојна агенција „Јужни Банат“
д.о.о. која представља нову шансу за реализацију инфраструктурних и развојних пројекате који имају заједнички именитељ са пројектима
других општина и градова у Јужном Банату и ширем региону, те се очекује да убудуће допринесе остваривању развојних циљева Града
Панчева. Пројектна сарадња с РРА ЈБ већ је започета у 2017. г. а са овом Агенцијом је Град сарађивао и на изради стратешких праваца
развоја Јужног Баната.
Нови ресурс представља и институт градског енергетског менаџера, а од новог управљача на парком природе „Поњавица“ очекује се такође
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више активности у наредном периоду. Такође, у складу са препорукама ЕУ, велики број „софт“ циљева могуће је остварити у сарадњи са
организацијама цивилног друштва за које постоји велика могућност финансирања из екстерних извора као и могућност суфинансирања
пројеката из буџета Града.
Прилог:
-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017.г

Према достављеним подацима
извештај саставила:
Татјана Медић,
члан тима за имплементацију Стратегије
и шеф Одељења за подршку пројектима
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ
прилог

Панчево
април 2018. године
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
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Програми
/
Мере

1.1
Програм
мера
подршке
за развој
МСПП

1.2
Унапређе
ње
привлаче
ња

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
1.1.1 Оснивање
Фонда за развој
привреде
- Израда Програма
за локални
економски развој
града Панчева за
2018. годину
(- Формирање Тима
- Креирање
Програма)
1.1.2 Сарадња са
пословном
заједницом
(Редовне
консултације
са пословном
заједницом)
1.1.3 Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке
културе
(- Израда
промотивног
филмова)
1.2.4 Сарадња са
институцијама
НАЛЕД, СКГО,
ВИП, РАС, РРА
Јужни Банат, Сенат
привреде Србије и
др.

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису потребна
средства

Реализована
средства/извори
финансирања у
2017.

Статус
активности /
пројекта

/

Није започето

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Усвојен
Програм

Нису потребна
средства

Нису потребна
средства

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Редовне
консултације
са Привредним
саветом

- Одржано минимум 2
састанка Привредног
савета /
Одржано је 4 састанка
Привредног савета

Поновити у
2018

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за
2017.

/

Није започето

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Приказано минимум 5
филмова о
почетницима у бизнису
којима је град
у предходном периоду
пружио финансијску
подршку / Није
започето

Пребацити за
2019

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

Чланарине
20.255.000,00
Ресертификација
0,00

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Градска управа

- Припремљени
и приказани
промотивни
филмови о
успешним
почетницима у
бизнису са
територије
Панчева
- Обновљен
сертификат
града Панчева
као града са
повољним
пословним
окружењу

- Добијен позитиван
извештај по свим
кључним
критеријумима
- Учешће у
радионицама/обукама
/Чланарина за РРАЈБ

За РЦР Банат
не треба
планирати у
следећем
периоду јер је
град иступио
из ове

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Програмом
предвиђено минимум 5
мера од значаја за
локални економски
развој / Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање
Размотрити
могућност
оснивања
Фонда у 2020
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

инвестиц
ија

(-Рецертификација
града Панчева по
БФЦСЕЕ стандарду
- Представљање
Северне
индустријске зоне
потенцијалним
инвеститорима)

1.2.5 Рационалније
коришћење ресурса
кроз јачање јавноприватног
партнерства
(- Формирање Тима
за појединачне
пројекте ЈПП
- Доношење одлука
Градског већа о
приступању
реализације ЈПП

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
2017.

Реализована
средства/извори
финансирања у
2017.

Нису
планирана
средства

/

Статус
активности /
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат
- Учешће у
минимум 1
заједничка
пројекта

У припреми

Градско веће,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој,Секретарија
т за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, Агенција
за јавне набавке,
Секретаријат за

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

Индикатори остварених
резултата /
Реализација
индикатора
По уговору
23.966.359,00 динара.
У 2017 измирио три
рате од по
5.991.590,00 динара –
17.974.770. РЦР Банат
- 1.601.198,00 динара.
НАЛЕД – 618.775,00
- Инвеститорима је
представљена
Северна индустријска
зона - 31 писмо о
заинтересованости
- Реализована два
пројекта 1.) Израда
документације за
бициклистичке стазе РЦР Банат и 2.)
Опремање градског
понтона на Тамишу –
РРА Јужни Банат
- Припремљени ЈПП
пројекти су усвојени и
одобрени од стране
Скупштине града по
прибављеном мишљену
републичке Комисије за
ЈПП / Пројекти ЈПП
су у припреми –
набављен консултант
(јавна расвета и
редовно одржавање
путева)

Напомене за
2018. и даље
планирање
агенције.
Ресертификац
ија је
одложена за
2018 годину
због промена
које је увео
НАЛЕД.

Планирати за
2018
Припрема
ЈПП
пројеката
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/извори
финансирања у
2017.

Статус
активности /
пројекта

пројеката:
1. Изградња нових
капацитета за
производњу
топлотне енергије
2. Замена јавне
расвете и
инсталирање
опреме
3. Изградња и
одржавање локалне
путне
инфраструктуре)

1.3
Инфраст
руктурно
опремањ
е радних
зона

1.3.2 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне
(- Завршетак
Црепајачког пута)

1.3.3 Израда
пројектно-техничке
документације за
фазно опремање
трговинско
пословне зоне Мали
Рит

Носиоци

финансије, ЈП,
ЈКП

39.115.868,00 /
Буџет града за
2017.

Нису
планирана
средства

У току
101.661.612,00

/

Није започето

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

Очекивани
резултат
расвете и
инсталирање
опреме
3. Изградња и
одржавање
локалне путне
инфраструктуре
- Припремљена
основна анализа
од значаја за
покретање и
реализацију
одабраног ЈПП
пројекта
- Северна
индустријска
зона је спремна
за прве
кориснике

- Обезбеђена су
средства за
пројектнотехничку
документацију

Индикатори остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Изграђено нових м
саобраћајнице са
припадајућом
инфраструктуром
/ Завршена друга фаза
(из кредита) и
обезбеђена средства за
3 фазу (УКУ28.962.136,00 а град
7.240.534,00) Изградња 7 нове

- У 2018.
потребно је
завршити
радове

- Закључен уговор са
одабраним добављачем
услуге / Није започето

Планирати за
2019
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Програми
/
Мере

1.4
Побољш
ање
имиџа
града

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/извори
финансирања у
2017.

Статус
активности /
пројекта

1.3.5 Изграђена
канализација у
Старој Утви

Нису
планирана
средства

/

Није започето

1.3.6
Инфраструктурно
опремање
греенфиелд
локација

Нису
планирана
средства

/

У припреми

1.4.2 Утврђивање
идентитета града

Нису
планирана
средства

/

Није започето

Носиоци

инвестиције, ЈКП
Водовод и
канализација
Тим за пословне
зоне, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
ЈКП Водовод и
канализација
Тим за пословне
зоне, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција/Секрета
ријат за
инвестиције,
ЈКП Водовод и
канализација
Кабинет
градоначелника,
стручне службе
ГУ, ТОП

Очекивани
резултат

Индикатори остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Решени
имовинскоправни односи

/ Није започето

Планирати за
2019

- Одабране су
локације за
инфраструктурн
о опремање

/ Одабрана је
локација уз Северно
пословну зону

- Планирати
активности у
2018

- Извршено
истраживање
просторних,
технолошких,
урбанистичких,
природних,
историјских,

/ Није започето

- Размотрити
активност у
2020
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

1.4.3 Развој новог
идентитета - бренда
града

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/извори
финансирања у
2017.

Нису
планирана
средства

/

Статус
активности /
пројекта

Није започето

Носиоци

Кабинет
градоначелника,
стручне службе
ГУ, ТОП

Очекивани
резултат
еколошких,
друштвених
атрибута који
утичу на општу
перцепцију
града у односу
на различите
циљне групе
- Формиран тим
- Урађен
програм са
акционим
планом

Индикатори остварених
резултата /
Реализација
индикатора

/ Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Размотрити
активност у
2020
-У Стратегији
комуникације
су дате
смернице за
управљање
угледом града

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

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

2.1
Коришћењ
е и развој
пословног
простора у
власништв

2.1.1 Израда
програма пословних
инкубатора,
уметничких
радионица, атељеа,
модних и

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Реализована
средства/изв
ори
финансирањ
а у 2017.
/

Статус
активност
и/
пројекта
Није започето

Носиоци

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

Очекивани
резултат

- Усвојен
програма- Опредељена
средства за
2018. годину

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Број закључених
уговора/ Није
започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

-Размотрити
2020
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

у града у
сврхе
запошљава
ња и
самозапош
љавања

дизајнерских
студија, заната и сл.
(- Попис
расположивих
локала који су
подесни и доступни
за ове намене)

2.2
Пружање
подстицаја
за
почетнике
у бизнису и
технолошк
е вишкове

2.2.1 Увођење
олакшица и
подстицаја
- Конкурс за
набавку машина и
опреме за МСПП
сектор
(- У оквиру одлука
града Панчева
имплементиране
олакшицве
- Реализован
конкурс за
подстицаје намењен
МСПП сектору)
2.2.2 Подршка
старим занатима и
домаћој радиности
- Реализација
Новогодишњег
базара
(- Организован
Новогодишњи
базар)

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/изв
ори
финансирањ
а у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

5.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

2.006.584,00
1.096.584 (2017) и
910.000 (2018)

Завршено

690.000,00 /
Буџет града за
2017.

750.000,00

Завршено

Носиоци

урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне послове,
ЈП
Дирекција/Секрета
ријат за
инвестиције
Градско веће,
Секретаријат за
пореску
администрацију,
Секретаријат за
привреду и
економски развој

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

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Побољшани
услови
пословања у
минимум
10 МСПП

- Број олакшица у
одлукама града
Панчева
- Број уговора о
додели средстава
МСПП сектору
/ Утрошено
2.006.584,00;
потписано 6
уговора (али је
један одустао)

Планирано за
2018

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

- Број излагача
- Број посетилаца
/ Било је 146
излагача.
Подржани су
стари,
традиционални
занати и домаћа
радиност

Планирано за
2018
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Програми/
Мере

2.3
Стварање
услова за
за
запошљава
ње
технолошк
их
вишкова и
незапослен
их кроз
обуке за
дефицитар
на
занимања

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

2.3.1 Ангажовање
привредних
друштава и
образовних
установа у циљу
обуке технолошких
вишкова и
незапослених лица
- Реализација мере
ЛАПЗ-а: 1.
Унапређење
конкурентности
средњих
школа путем
побољшања услова
за
извођење практичне
наставе
2. Правнофинансијско
саветовање у
пословању
3. Студентска летња
пракса
4. Стручна пракса
5. Јавни радови за
категорије теже
запошљивих лица
(1. Спроведен јавни
конкурс)
6. Сајам

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/изв
ори
финансирањ
а у 2017.

1.
1.400.000,00

1.
1.400.000,00

2.
1.698.556

2.
1.698.556

3.
600.000,00

3.
372.722,60

4.
5.000.000,00

4.
9.346.500

5.
1.600.000,00 /
6.
500.00,00
7.
8.500.000,00
Буџет града
Панчева за 2017.

5.
2.472.955,00
6.
33.360,00
7.
4.655.592,00
Буџет града
Панчева за 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Завршено

Носиоци

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

Очекивани
резултат

сопствених
производа
Број укључених
лица/заинтересо
ваних страна

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

/ 1) учествовало
6 школа
2) изабрана је
Агенција и мера
је реализована
3)- учствовало 23
послодавца и 28
кандидата
- утрошена
средства
372.722,60
4) - учествовало
42 послодаваца и
44 незапослених
лица
- утрошена
средства
9.346.500
(увећана мера за
4.346.500,00)
5)- учествовало
20 послодаваца и
39 незапослених
лица
- утрошено
средстава
2.472.955,00 Град
1.309.090,91 НСЗ
укупно:
3.782.045,91
6) - учествовало

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се и у
следећој години
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства / извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/изв
ори
финансирањ
а у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

запошљавања
7. Субвенције
почетницима у
бизнису –
самозапошљавање

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
34 послодаваца и
1000
незапослених
лица
7) субвенције
добило 15 лица

Напомене за
2018. и даље
планирање

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

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

3.1
Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструк
туре

3.1.2 Припрема
приоритетних
инфраструктурних
пројеката за
суфинансирање из
домаћих и страних
фондова
(- Припремљена
пројектно-техничка

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Према буџету
пројеката

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.
Према буџету
пројеката

Статус
активност
и/
пројекта
Завршено

Носиоци

Очекивани
резултат

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

- Аплицирано са
минимум 10
инфраструктурн
их пројеката
- Одобрено
минимум 3
уговора за
суфинансирање
инфраструктурн

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Број уговора
/ Одобрено 5
пројеката
1) Наставак
изградње
канализационе
мреже Јабука завршено; 2)
Наставак

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се у
2018
3) 7. Нова:
2017.
Спроведена
јавна набавка
2018. Уговор
12.02.2018.,
радови
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

документација
- Обезбеђена
средства за
суфинансирање у
буџету Панчева)

3.2 Уређење
објеката
јавне
намене и
јавних
простора

3.2.3 Уређење
пијачних простора у
свим насељеним
местима
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем)

Очекивани
резултат

их пројеката из
домаћих и
страних
фондова

2.741.757,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

1) У току
2) У припреми
3) У припреми

МЗ и ЈКП у
насељеним
местима,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈКП и
МЗ насељених
места

Пијаца у Јабуци
1)
Реконструкција
и доградња
пијаце са
изградњом
санитарног
чвора и паркинг
простора,
2) израда
техничке
документације и
извођење радова
на

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
изградње
канализационе
мреже Иваново завршено; 3)
Изградња 7 нове
трећа деоница; 4)
Уређење понтона
на Тамишу; 5)
Обезбеђено
суфинансирање
за ИПА пројекат
од стране
Покрајине

/ 1) Извршена
реконструкција
пијаце, изграђен
санитарни чвор и
паркинг простор,
2) Извршене
припремне
радње; 3)
Извршене
припремне радње

Напомене за
2018. и даље
планирање

започети
15.03.2018.
године чим су
се стекли
повољни
временски
услови, рок за
завршетак
25.05.2018.
године
4) 2017:
обезбеђена
средства
опремање, 2018
реализација
5) Реализација
и правдање
суфинансирања
Покрајине
1) Наставак и
2018
подразумева
издавање
употребне
дозволе
2) Израда
документације
и радови
3) Израда
документације
и радови
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

3.2.5 Проширење
гробаља у
насељеним местима
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем)

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

1) У току
2) Није започето

МЗ и ЈКП
насељених места

3.2.6 Изградња јавне
гараже и тоалета
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем)

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

1) У току
2) У току
3) Завршено
4) У припреми

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам, ЈКП
Хигијена

Очекивани
резултат

реконструкцији
настрешнице
3) Пијаца
Глогоњ реконструкција
1. Банатско
Ново Село Извођење
радова на
изградњи капеле
на источном
гробљу
2. Иваново
-Извођење
радова на
изградњи капеле
на месном
гробљу

1) Изградња
паркинг
простора код
Матице
Словачке - са
израдом
техничке
документације
2. Изградња
паркинг
простора испред
МЗ Војловица

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

1) Израда
техничке
документације и
исходовање
потребних
дозвола.
2) Изведени
радови на капели
на месном гробљу
у Иванову
/ 1) Завршена
јавна набака и
прибављена
пројектно
техничка
документација
- Број нових
паркинг места
/ 1) спровођење
поступка јавне
набавке по
систему „кључ у
руке“
2) спровођење
поступка јавне
набавке по
систему „кључ у
руке“

Напомене за
2018. и даље
планирање

1) Наставља се
у 2018 –
планирани
радови од
марта до јула
2018
2) Размотрити у
2020

1) Наставак у
2018 – радови
(планирани
почетак март)
2) Наставак –
радови
4) Наставља се
одабир
локације
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

3.2.7 Обезбеђење
паркинга за теретна
возила у граду

Нису планирана
средства

/

Није започето

3.2.8 Изградња
унутарблоковских
саобраћајница и
комуналне
инфраструктуре
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем)

800.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

/

У току

Носиоци

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, Агенција
за саобраћај, ЈКП
Хигијена, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам
ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам, ЈКП
Водовод и
канализација,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-

Очекивани
резултат

са израдом
техничке
документације
3. Периодично
одржавање дела
Гробљансеке
улице- паркинг
испред гробља у
Иванову
4) Јавни тоалети
- Планом
дефинисана
локација
- Израђена
техничка
документација

Израда техничке
документације
за
реконструкцију
и доградњу
дворишта у
улици 1) Браће
Јовановића
бр.33 "Америчке
зграде"; 2)
Касапиновића и

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
3) завршено
4) рад на одабиру
локације

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Није започето

Преиспитати
потребу 2020

- Прибављена
грађевинска
дозвола
/ 1), 2) и 3)
Уговорена је
израда пројекта,
застој у
пројектовању
због измене
Урбанистичког
плана

1), 2) и 3)
Урбанистички
план је
планиран за
јавни увид мај
2018., чим буду
усвојене
измене
наставак израде
пројекта.
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Програми/М
ере

3.3
Унапређење
водоводноканализаци
оне мреже

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

3.2.9 Заговарање
принципа урбане
културе, превенција
и санирање
неадекватне градње
- Попис незаконито
изграђених објеката
(- Попис незаконитих
објеката
- Доношење решења
о незаконитим
објектима)

Нису планирана
средства

/

У току

3.3.1 Програм
одржавања, обнове и
заштите бунара и
изворишта
- Ревитализација
бунара
(Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
Склапање уговора са
добављачем)
Ликвидација
напуштених бунара
(Израда техничке
спецификације за
јавну набавку

1.800.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

1.710.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

Завршено

2.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

3.555.512,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

Завршено

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

комуналне
послове

3) Браћа
Јовановића 24

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције,
Секретаријат за
инспекцијске
посове,
Комунална
полиција
ЈКП Водовод и
канализација

- Попис и
легализација
незаконито
изграђених
објеката

/ пописано 21.792
објекта; По
Закону о
планирању и
изградњи издато
је 99 Решења; По
Закону о
озакоњењу
издато је 8.654
Решења

Наставља се у
2018. години,
али се очекује
умањење броја
издатих
Решења

- Завршетак
радова на
ревитализацији
бунара

- Ревитализација
10 бунара
Повећање
капацитета
изворишта за око
100 лит/сец /
Завршено

Ови радови
нису планирани
у 2018.
наредних
година ће бити
планирани

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршетак
радова на
ликвидацији
бунара
- Смањење

- Ликвидација 30
бунара /
Завршено

Планиран
наставак радова
у 2018.
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Склапање уговора са
добављачем)
Израда и овера
Елабората билансних
резерви подземних
вода
(Наставак радова из
2016.године)
3.3.2. Изградња и
реконструкција
објеката у оквиру
ППВ
(1) Санација објекта
аерације, филтер и
машинске сале
(2) Набавка и
уградња система за
он-лине мерења
мутноће воде на
старом ППВ
(3) Израда пројектно
техничке
документације за
препумпавање воде
од прања филтерских
поља
((1) Наставак радова
из 2016.године

1.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

385.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

У току

ЈКП Водовод и
канализација

(1)
10.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(1)
9.667.018,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(1)
Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

(2)
5.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(2)
4.994.790,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(2)
Завршено

(3)
2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(3)
2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(3)
Није започето

Очекивани
резултат

вероватноће
загађења
изворишта
- Израда и овера
Елабората

(1) Санирани
објекти
аерације,
филтера и
машинске сале
Безбеднији и
сигурнији рад
ППВ
(2) Набављена и
монтирана
опрема
(3) Завршене
активности на
изради
пројектно
техничке
документације

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

- Исходовање
потврде о
резервама
подземних вода

Напомене за
2018. и даље
планирање

Сви планирани
радови биће
завршени у
2018.

(1) Потписан
Уговор са
извођачем радова
/ Завршено
(2) Потписан
уговор са
добављачем
опреме
/ Завршено
(3) Добијање
одобрења за
извођење радова

(3)
Предвиђено
планом
пословања ЈКП
Водовод и
канализација за
2018.

(2) Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Више пројеката
ЈКП Водовод и
канализација

Више пројеката дато у редовима
испод

У зависности од
пројекта

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова

Више пројеката
- дато у
редовима испод

15.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

1.003.600,00

У припреми

ЈКП Водовод и
канализација

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

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

Очекује се
завршетак
радова на
изградњи за
обе фазе
пројекта,
средствима
града и
Покрајинског
Секретаријата
за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство.
Потписан
Уговор о
додели
бесповратних

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

Склапање уговора са
добављачем
(3) Одабир
пројектанта)
3.3.3 Израда
пројектно техничке
документације за
завршетак радова на
изградњи водоводне
инфраструктуре на
територији Панчева
(Наставак радова из
2016.године)
Изградња секундарне
водоводне мреже у
улици Јабучки пут
(од доо "Кртола" до
ПС Караула )
- І фаза,
(- Наставак радова из
2016.године на
изради пројектно
-техничке
документације
- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова)
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Програми/М
ере

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Изградња водоводне
мреже за насеље
Стари Тамиш
(Наставак радова из
2016.године)

16.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

820.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

У току

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу водоводне
мреже у улици
Пелистерској- просек
(- Одабир
пројектанта)

500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу водоводне
мреже у улици
Охридској
(- Одабир
пројектанта)

1.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

ЈКП Водовод и
канализација

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

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

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова
/ Завршено

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектно
техничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова
/ Завршено

Напомене за
2018. и даље
планирање

средстава.
Планиран
завршетак
радова у току
2018.
Планирана
вредност
радова у 2018.
износи
14.907.615,00

Целокупну
пројектно
техничку
документацију
завршило ЈКП
Водовод и
канализација
сопственим
људским
ресурсима
Целокупну
пројектно
техничку
документацију
завршило ЈКП
Водовод и
канализација
сопственим
људским
ресурсима

35

Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
-Добијање
одобрења за
извођење радова

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу водоводне
мреже у блоку
Динамо
(- Одабир
пројектанта)
Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу водоводне
мреже у улици
Скадарској
(- Одабир
пројектанта)

500.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

-Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

0,00

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектно
техничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова
/ Завршено

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу водоводне
мреже дуж
Баваништанског пута
од Дома слепих до
краја старог пута са
просецима
(- Одабир
пројектанта)

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

0,00

У току

ЈКП Водовод и
канализација

-Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова

Изградња водоводне
мреже у блоку 210
(- Одабир

1.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради

- Добијање
одобрења за
извођење радова

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Размотрити
активност у
2019

Целокупну
пројектно
техничку
документацију
завршило ЈКП
Водовод и
канализација
сопственим
људским
ресурсима
Целокупну
пројектно
техничку
документацију
завршава ЈКП
Водовод и
канализација
сопственим
људским
ресурсима
- Размотрити
активност у
2019
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

пројектанта
- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова)
3.3.4 Прикључење на
градску водоводну
мрежу за насељена
места Јабука,
Долово, Качарево,
Глогоњ, Б.Н. Село и
реконструкција
водоводних мрежа у
Глогоњу, Б.Н. Селу и
Долову
- Изградња
магистралног
водовода за насељена
места Јабука и
Глогоњ
(- Наставак радова из
2016.године)
3.3.5 Изградња
ППОВ за територију
града Панчева (град
и насељена места)

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

пројектнотехничке
документације

1.098.913,76 ЕУР
/ КФW Програм

622.899,17 ЕУР /
КФW Програм

Завршено

Нису планирана
средства

/

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршетак
радова на
изградњи
водоводне
мреже

ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и

- У планској
документацији
су
одређене
локације
- Израђена
пројектнотехничка

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

/ Није започето

Радови
започети 2016.
су у
потпуности
завршени.

Преиспитати
2019
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

3.3.6 Завршетак
изградње
канализационе
мреже на територији
града према Плану
капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града
Панчева
(- Реализација
појединачних
пројеката)
Изградња фекалне
канализације за
насеље Кудељарски
насип –стамбено
пословни део
(- Склапање уговора
са извођачем радова)
Измештање потисног
вода за ФЦС1 у
улици Моше Пијаде
(- Наставак радова из
2016.године на
изради пројектно
-техничке
документације -

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

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

документација
- Повећање
процента
покривености
града Панчева
канализационом
мрежом

- Дужина
новоизграђене
канализационе
мреже годишње
- Број нових
прикључака
годишње

- Изграђена
канализациона
мрежа
- Прикључење
будућих
корисника на
градску
канализациону
мрежу / Завршено
- Добијање
одобрења за
извођење радова
- Замена дела
старе мреже
новом / Завршено

Средства
планирана у
оквиру
појединачних
пројеката

Више пројеката дато у редовима
испод

У зависности од
пројекта

750.000,00 ЕУР /
КФW Програм

784.124,14 ЕУР /
КФW Програм

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршетак
радова на
изградњи
фекалне
канализације

20.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

18.798.969,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектно
-техничке
документације
- Потисни вод
ФЦС 1

Напомене за
2018. и даље
планирање

Више пројеката
- дато у
редовима испод
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)
- Измештање
фекалне
канализације у улици
Радничкој

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

измештен са
приватних
парцела на јавне
површине
5.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

4.660.299,98 /
ЈКП Водовод и
канализација

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

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

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже у улици
Пелистерској- просек
(- Одабир
пројектанта)

1.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектно
техничке
документације

Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже у блоку
Динамо

1.200.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

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

- Добијање
одобрења за
извођење радова
/ Није започето

Целокупну
пројектно
техничку
документацију
завршава ЈКП
Водовод и
канализација
сопственим
људским
ресурсима
- Размотрити
активност у
2019
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
(- Одабир
пројектанта)
Израда пројектно
техничке
документације за
изградњу секундарне
канализационе
мреже дуж
Новосељанског пута
(- Одабир
пројектанта)
Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже дуж дела
улице Шарпланинске
(- Одабир
пројектанта)
Израда пројектно
техничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже у улици
Баваништански пут –
просек код старог
бувљака
(- Одабир
пројектанта)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

3.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

У току

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова

Сви планирани
радови биће
завршени у
2018.

2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

У току

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова

Сви планирани
радови биће
завршени у
2018.

800.000,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

- Добијање
одобрења за
извођење радова
/ Није започето

Оставити у
плану за 2018.
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Израда пројектно
техничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже у улици
Козарачкој -старој
(- Одабир
пројектанта)
Изградња
канализационе
мреже у блоку 210
(- Одабир
пројектанта
- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова)

2.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршене
активности на
изради
пројектнотехничке
документације

4.500.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

Није започето

ЈКП Водовод и
канализација

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

Замена дела
бетонског колектора
фекалне
канализације 110/60
у улици Моше
Пијаде
(- Израда пројектнотехничке
документације
- Израда техничке
спецификације за

20.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

0,00

У току

ЈКП Водовод и
канализација

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Добијање
одобрења за
извођење радова /
Није започето

- Добијање
одобрења за
извођење радова
- Изграђена
канализациона
мрежа
- Прикључење
будућих
корисника на
градску
канализациону
мрежу
/ Није започето
- Добијање
одобрења за
извођење радова
- Замена дела
старе мреже
новом

Напомене за
2018. и даље
планирање

Оставити у
плану за 2018.

- Размотрити
активност у
2019

Предвиђено
планом
пословања ЈКП
Водовод и
канализација за
2018.
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)
Наставак изградње
канализационе
мреже у насељу
Јабука у Панчеву
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)

Наставак изградње
канализационе
мреже у насељу
Иваново у Панчеву
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)
3.3.8 Фазна изградња
потамишког
колектора са црпном
станицом

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

19.016.800,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

23.466.706,80 /
Град Панчево и
АП Војводина

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

23.976.315,00 /
Град Панчево и
АП Војводина

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

31.138.702,75

У току

ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

4.754.200,00 /
Град Панчево
4.754.200,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

19.422.400,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду
4.855.600,00 /
Град Панчево
4.855.600,00 /
ЈКП Водовод и
канализација
234.000.000,00 /
Град Панчево

Напомене за
2018. и даље
планирање

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

- Завршени
радови на
изградњи
канализационе
мреже у улици
Маршала Тита,
улици
Христијана
Карпоша од
шахта 129 до
шахта 150 и
улици Лоле
Рибара од шахта
128 до шахта
115
- Завршени
радови на
изградњи
канализационе
мреже у
улицама 29.
новембра,
Рибарска и
пролетерска

- Обезбеђен
канализациони
прикључак за 142
домаћинства
/ Завршено

- Размотрити
потребу за
наставком
активности у
2019

- Обезбеђен
канализациони
прикључак за 84
домаћинства
/ Завршено

- Размотрити
потребу за
наставком
активности у
2019

- Завршетак
радова на
изградњи И
фазе

- Прикључење
Северне
индустријске зоне
и будућих

Наставак
радова
предвидети и у
2018.
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
- I фаза
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)
3.3.9 Израда
пројектно- техничке
документације за
унапређење система
атмосферске
канализације на
територији Панчева
(1) Израда генеалног
пројекта одвођења
атмосферске воде за
град Панчево
(2) Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
(3) Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова
(- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова)
Изградња и
одржавање система
атмосферске
канализације у
Панчеву

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

(1)
5.000.000,00 /
Град Панчево
(2)
4.000.000,00 /
ЈКП Водовод и
канализација

(1)
5.500.000,00
(2)
4.903.214,00
(3)

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

(1)
4.600.000,00 /
Град Панчево

(1)
Завршено

(2)
0,00 / ЈКП
Водовод и
канализација

(2)
У току

1) Завршено
2) У току
3) У току

Носиоци

Напомене за
2018. и даље
планирање

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
корисника на
градску
канализациону
мрежу

ЈКП Водовод и
канализација

(1) Завршен
пројекат
(2) Завршетак
радова

(1) Изградња
будуће мреже
атмосферске
канализације /
Завршено
(2) Повећање
капацитета КЦС
за 70 лит/сец

(2)
Предвиђено
планом
пословања ЈКП
Водовод и
канализација за
2018.

МЗ и ЈКП
насељених места

1. Изградња
кишне
канализације на
раскрсници
улица Ивана

1) Завршено
2) Урађена
пројектно
техничка
документација

2) Почетак
радова у 2018
3) Завршетак
техничке
документације
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

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

1.500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

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

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

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Милутиновића и
Моше Пијаде са
израдом
техничке
документације
2. Израда
техничке
документације и
изградња кишне
канализације у
улици Моше
Пијаде од броја
106 до 116
3. Израда
техничке
документације
за изградњу
кишне
канализације у
улици
Добровољачка
(1)
2.000.000,00
(2)
1.500.000,00
Буџет града
Панчева за 2017.

Завршено

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

- Унапређење
капацитета
града Панчева за
одбрану од
поплава
- Благовремено
прикупљање,
обрада и
прослеђивање
података
надлежним

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
3) Започета израда
техничке
документације

- Број набављених
пупми/агрегата
- Опремљен
ситуациони
центар
(прикупљање,
обрада и
прослеђивање
података о
ванредним
ситуацијама

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност се
наставља и у
2018 години са
истим
износима
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем)

3.4
Унапређење
саобраћајне
мреже и
услуга
јавног
саобраћаја

3.4.1 Спровођење
мера унапређења
јавног саобраћаја
према Средњорочној
и дугорочној
стратегији развоја
ЈКП АТП 2017-2027
- Куповина половних
аутобуса
(- Спровођење
поступка јавне
набавке
- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем)

Очекивани
резултат

службама

67.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
13.399.934,00
АТП

66.996.444,00
динара

Завршено

ЈКП АТП,
Агенција за
саобраћај

- Обновљен
возни парк кроз
повећање броја
аутобуса новије
производње у
возном парку
ЈКП АТП тј.
смањење
просечне
старости возила

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
надлежним
органима) /
набављене пумпе
и потребна
опрема за
ситуациони
центар
- Број набављених
половних аутобуса
- 2017. године
набавком 10
половних возила
на компримовани
природни гас
наставили смо
обнову возног
парка која је
започета 2016.
године, смањили
трошкове горива и
одржавања, а
такође смо и
допринели
постизању вишег
нивоа безбедности
саобраћаја и
заштите животне
средине, у циљу
додатног
унапређења
квалитета наших

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност је
завршена и
није потребно
понављати у
2018. години
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

3.4.2 Изградња и
обнова аутобуских
стајалишта према
Студији саобраћаја
на територији града
Панчева

Нису планирана
средства

Спровођење мера из
програма коришћења
средстава намењених
за финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
(1) Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре
(2) Унапређење
саобраћајног
васпитања и
образовања
(3) Превентивнопромотивне
активности
(4) Израда пројеката

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

(- Доношење и
усвајање Програма
коришћења средстава

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

/

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

У току

Агенција за
саобраћај, АТП,
ГУ, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције

- Уређење
стајалишта на
територији
града Панчева

1) Завршено
2) Завршено
3) Завршено
4) Завршено

ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције,
Агенција за
саобраћај, ЈКП
Хигијена

(1) побољшање
саобраћајне
инфраструктуре
(кроз техничку
регулацију
саобраћаја по
решењима
Агенције за
саобраћај и
постављањем и
апликовањем
одговарајућих
средстава,
материјала и
уређаја)
(2) унапређено
знање школске и
предшколске
деце о
саобраћају и
основним
правилима

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
услуга
и очувања
поверења
корисника
- Уређено више
стајалишта у
оквиру радова
реконструкције
улица
(1) означени
пешачки прелази
ретрорефлектујућ
им маркерима,
број издатих
решења Агенције
за саобраћај о
техничкој
регулацији
саобраћаја,
осветљени
пешачки прелази
специјалном ЛЕД
расветом, број
постављених
детектора брзине
кретања возила,
број постављених
саобраћајних
знакова у
хоризонталној
равни

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставак
радова на
уређењу
стајалишта
кроз
реконструкцију
улица
Континуална
активност
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Програми/М
ере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја на
територији града
Панчева)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

саобраћаја
(3) формирање
исправних
ставова
учесника у
саобраћају и
усвајање норми
безбедног
понашања у
саобраћају
(4) израђени
пројекти

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
(2) број ђака који
су прошли обуку и
едукацију на
саобраћајном
полигону, број
ђака првака
опремљених
саобраћајним
букварима и
светлорефлектујућ
им прслуцима
(3) број пројеката
и кампања
намењених
унапређењу
безбедности
учесника у
саобраћају
(4) број и локација
школа
обухваћених
пројектима
обележавања зона
школа, број и
врста осталих
пројеката из
области
саобраћаја

Напомене за
2018. и даље
планирање

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

4.1
Планира
ње и
подршка
развоју
пољопри
вреде

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

4.1.2 Доношење
годишњих АП руралног
развоја

Нису планирана
средства

/

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

4.1.3 Промоције
задругарства и
удруживања
- Програм подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја –
подршка ОЦД
(- Доношење Програма
мера подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја за град
Панчево за 2017.
годину)
4.1.5 Конкурс за
стимулативне мере за
пољопривредна
удружења и кластере
- Јавни позив
(- Доношење Програма
мера подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и политике

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

/

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Усвојен
акциони план за
2017. годину
- донета одлука
ГВ
-формиран тим
- Подршка
пољопривредни
м удружењима

4.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Буџет града
Панчева за 2017.
годину:
Програмска
активност: Мере
подршке
руралном развоју
0101-0002,
4.000.000,00

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Подршка
пољопривредни
м удружењима

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
Донет Програм
руралног развоја
за 2017. годину
/ завршено

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност је
репетативна,
треба је
поновити у
2018. години

- Број одржаних
инфо дана,
основане задруге
и удружења
/ Није
реализована

Ова активност
се не реализује
посебно али је у
вези са 4.1.5
конкурсом за
удружења
- Као
самосталну
меру у смислу
задругарства
размотрити у
2020

- Број конкурса,
број корисника
средстава- Донет
Програм
подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја

Овај конкурс се
реализује сваке
године и
планира се за
2018 годину.

48

Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

руралног развоја за град
Панчево за 2017.
годину)

4.2
Програм
и
заштите,
уређења
и
коришће
ња
пољопри
вредног
земљишт
а

4.1.8 Израда годишњих
програма „зелене тезге“

Нису планирана
средстава

/

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

4.2.1 Израда планова
комасације за Долово,
Качарево, Иваново и
спровођење постојећих
планова комасације
(У току је измена
програма комасације
К.О. Глогоњ (град
Панчево)
336.000,00 динара)

550.300,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Буџет града
Панчева за 2017.
годину:
336.000,00
динара

У току

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Комисија за
комасацију

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
за град Панчево
за 2017. годину,
закључено 25
Уговора о
су/финансирању
пројеката/програ
ма из области
пољопривреде и
руралног развоја
града Панчева за
2017. годину
/ Није започето

На седници
Скупштине
града Панчева
одржаној
27.12.2017. године
донета је Одлука
о доношењу
измене програма
комасације
катастарске
општине Глогоњ
(град Панчево),
на коју је
добијена
сагласност

Напомене за
2018. и даље
планирање

Овај програм се
не реализује већ
две године и
није у плану за
2018 годину
Размотрити
меру у 2020
У одлуци о
буџету града
Панчева за
2018. годину за
реализацију
програма
комасације к.о.
Глогоњ (град
Панчево),
обезбеђена су
средства у
износу од
25.414.131
динара.
Дакле, у 2018
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
дана 20.11.2017.
године.

4.2.2 Утврђивање
квалитета земљишта и
израда педолошке карте
(- Спроведен поступак
јавне набавке и
закључен уговор са
добављачем)

1.500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

/

Није започето

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

- Израђене
педолошке
карте према
приоритетима

/ Није започето

4.2.3 Унапређење
транспарентности у
изради годишњег
програма заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта и процедуре
закупа
(- Благовремена израда
програма и добијање
сагласности
- Процедура закупа је
транспарентна)

Нису потребна
средства

/

Завршено

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

- Израђена јасна
упутства о
поступку закупа
пољопривредно
г земљишта
- Информације
су благовремено
доступне свим
заинтересовани
м
лицима/субјект
има

Број одржаних
јавних скупова и
презентација, број
примедби
/ Процедура
закупа је
обављена
транспарентно и
благовремено.
Сви
потенцијални
понуђачи и
заинтересоване

Напомене за
2018. и даље
планирање

години се ради
реализација
плана за Глогоњ
и измена
постојећих
планова
комасације
Долово,
Качарево,
Иваново
Новац је
преусмерен на
друге програме.
Није
реализовани и
није планирано
у 2018 години
- Преиспитати
потребу у 2020
Транспарентнос
т је унапређена,
а са том
праксом се
наставља у 2018
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Програми
/
Мере

4.3
Унапређе
ње
пољопри

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

4.2.4 Унапређивање рада
пољочуварске службе
(- Поступак јавне
набавке и склапање
уговора са добављачем)

25.000.000,00
динара за нову
набавку
ангажовања
пољочуварске
службе
Буџет града
Панчева за 2017.

Буџет града
Панчева за 2017.
годину:
Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници,
2017 потрошено
3.460.492,00

У току

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Обезбеђена
средства за рад
пољочуварске
службе - Број
пољочувара
- Број решених
предмета
годишње

4.3.1 Уређење атарских
путева
(- Поступак јавне
набавке и склапање
уговора са добављачем)

69.404.189,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

/
Реализација
уговора је у
2018. Није било
плаћања у 2017

У току

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈП
Дирекција/Секрет

- Израда
пројектнотехничке
документације
за атарске

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
странке
обавештење и
информације о
спровођењу
лицитације могле
су да нађу на
сајту града
Панчева, као и
на огласним
таблама МЗ.
- Број извештаја
пољочуварске
службе
- Обезбеђена
услуга
пољочуварске
службе током целе
године
Спроведен
поступак јавне
набавке и
закључен уговор
о набавци услуге
ангажовања
пољочуварске
службе са „G4S
Secure Solutions“
д.о.о. Београд
Дужина уређених
атарских путева у
2017. години
Добијена

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност се
понавља сваке
године

Сваке године
град конкурише
код Покрајине
за средства и
реализује
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

вредне
инфраст
руктуре

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних
појасева на територији
града према пројекту
(- Израда извођачког
пројекта)

10.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Буџет града
Панчева за 2017.
годину: ЈКП
„Зеленило“
Панчево.
Исплаћено
9.999.932,77
динара

Завршено

Носиоци

Очекивани
резултат

аријат за
инвестиције, МЗ
насељених места

путеве
- Решени
имовинско
правни односи
- Планирана
средства
- Уређени
атарски путеви
према
приоритетима

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈКП Зеленило

- Израђен
извођачки
пројекат
- Заступљено
медоносно
дрвеће

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
бесповратна
средства за
суфинансирање
уређења
атарских путева
и отресишта у
2017. години на
конкурсу који је
расписао
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство.
Спроведена је
јавна набавка и
закључен уговор.
Предмет јавне
набавке је
атарски пут на
парцелама у к.о.
Старчево и к.о.
Иваново у
дужини око
6,5км.
- Број нових
садница
Укупно засађено
нових 5.593
садница у
ветрозаштитним
појасевима

Напомене за
2018. и даље
планирање

активност

У одлуци о
буџету града
Панчева за
2018. годину
обезбеђена су
средства у
износу од
10.000.000,00
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

4.3.3 Изградња и
опремање отресишта

4.3.5 Одржавање
каналске мреже према
оперативном плану
(- Решени имовинскоправни односи
(експрописано
земљиште)
- Планирана средства и
број спроведених
интервенција,
изграђених пропуста и

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Нема
планираних
средстава

/

Није започето

30.000.000,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

Буџет града
Панчева за 2017.
годину:
30.000.000,00

У току

Носиоци

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, МЗ
насељених места
ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

динара за
Подизање
ветрозаштитних
појасева на
територији
града Панчева
путем ЈКП
„Зеленило“
Није рађено и
не планира се за
2018
Размотрити
потребу у 2020

- Израђена
пројектнотехничка
документација

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

Напомене за
2018. и даље
планирање

Годишњи
извештај о стању
каналске мреже
Добијена
подстицајна
средства за
радове на
уређењу
каналске мреже у
функцији

У одлуци о
буџету града
Панчева за
2018. годину
обезбеђена су
средства у
износу од
30.000.000,00
динара за
уређење
каналске мреже
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

прелаза)

4.4
Програм

4.3.6 Привремено
ограђивање сметлишта у
насељеним местима

Нису планирана
средства

/

Није започето

МЗ и ЈКП
насељених места

- Извршено
ограђивање
сметлишта

4.4.1 Подршка за
контролу квалитета,
сертификацију,

Нису планирана
средства

/

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,

- Обезбеђена
средства за
подршку

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
одводњавања
пољопривредног
земљишта у 2017.
години на
конкурсу
Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство.
Укупна вредност
уговора је
63.733.000,00
динара (град
30.000.000,00
динара,
Секретаријат
33.733.000,00
динара)
Дужина каналске
мреже по
елаборату за који
су добијена
средсва је
379.136,00 м.
/ Није започето

/ Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

у функцији
одводњавања
пољопривредно
г земљишта.

Није рађено и
не планира се за
2018
- Размотрити
потребу у 2020
Није рађено и
не планира се за
2018
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Програми
/
Мере
и
едукациј
аи
акције

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

маркетинг производа и
могућност извоза
пољопривредних
производа

4.4.2 Годишњи програми
едукације
пољопривредних
произвођача

Нису планирана
средства

/

Није започето

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

Нису планирана
средства

/

У току

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

Нису планирана
средства

/

Није започето

Носиоци

Очекивани
резултат

Секретаријат за
привреду и
економски развој

контроли
квалитета,
сертификацији,
маркетингу
производа
- Спорведен
јавни конкурс и
закључени
уговори
- Одржане
едукације на
теме од значаја
за
пољопривредни
ке

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

- Одржане
едукације о
домаћим и
страним
изворима
финансирања
- Организоване
2
акције „Недеља
борбе
против
амброзије“
- Укључене
школе,
еколошке ОЦД,

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Размотрити
потребу у 2020

/ Није започето

Није рађено и
не планира се за
2018
- Размотрити
потребу у 2020

Слати су људи из
ПољоУдружења на
семинаре

Поновити у
2018

/ Није започето

Није рађено и
не планира се за
2018
- Размотрити
потребу у 2020
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

места

4.4.5 Промоција
изградње компосишта у
пољопривредним
газдинствима

Нису планирана
средства

/

Није започето

4.4.6 Информатор за
пољопривредна,
привредна, ловачка и
друга удружења

Нису планирана
средства

/

Није започето

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

Нису планирана
средства

/

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције

Очекивани
резултат

удружења
пољопривредни
х
произвођача,
заинтересовани
грађани,
Институт
„Тамиш“
- Одржане
промоције

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

/ Није започето

Није рађено и
не планира се за
2018
- Размотрити
потребу у 2020

- Израђен
информатор и
дистрибуиран
удружењима

/ Није започето

Није рађено и
не планира се за
2018
-Размотрити
потребу у 2020

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

/ Није започето

Није рађено и
не планира се за
2018
- Размотрити
потребу у 2020
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
Програм
и/
Мере

5.1
Планира
ње и
анализа

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

5.1.2 Мониторинг
квалитета ваздуха, воде,
земљишта и буке
(1) Програм
систематског мерења
буке, са аутоматским
мерењем саобраћаја
(2) Испитивање
квалитета површинских
вода ( Тамиш ,Дунав,
поњавица, Качарево)
(3) Испитивање
квалитета подземних
вода јужно од
индустријске зоне, са
ревитализацијом
пијезометара по потреби
(4) Додатна мерења
квалитета ваздуха
(5) Мониторинг полена
(6) Одржавање система
за континуално мерење
квалитета ваздуха

- Обавезе из
претходне године

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

(1) Није започето

(1) 3.333.333

(1) Буџет
0

(2) 2.000.000

(2) Буџет
1.523.100,00

(2) Завршено

(3) 3.000.000

(3) Буџет
1.164.000,00

(3) У току

(4) 2.249.023

(4) Буџет
1.984.031

(4) У току

(5) 1.800.000
(6) 5.000.000 /

(5) Буџет
1.646.070,00

Буџет града за
2017.

(6) Буџет
1.977.600

Носиоци

Очекивани
резултат

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

(1) Урађена
мерења
(2) Урађена
мерења
(3) Урађена
мерења
(4) Урађена
мерења
(5) Урађена
мерења
(6) Прикупљени
валидни
резултати

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Закључени и
реализовани
уговори

Напомене за
2018. и даље
планирање

Потребно је
наставити са
активностима
током 2018.

(5) У току
(6) Завршено
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Програм
и/
Мере

5.2
Унапређ
ење
материја
лних и
техничк
их
услова за
заштиту
ваздуха,
воде и
земљиш
та

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

5.1.3 Испитивање
присуства дуготрајних
органских загађујућих
материја у земљишту
(- Контрола квалитета
земљишта)

3.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

/

Није започето

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

- Извршене
анализе
земљишта

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Закључен и
реализован уговор
/ Није започето

5.1.5 Вођење и
ажурирање локалног
регистра загађивања
животне средине

Средства нису
потребна

/

У току

Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Ажуран
локални
регистар

Поднет извештај
надлежном
министарству

0,00 /
Нису планирана
средства

/

Није започето

Град, АТП,
Агенција за
саобраћај

- Уграђен
систем
потрошње
течног нафтног
гаса у
аутобусима ЈКП

- Број аутобуса са
уграђеним
системом
потрошње / Није
започето

10.000.000 /
Буџет града за
2017.

/

Није започето

Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Урађени
пројекти

- Број урађених
пројеката
- Закључен и
реализован уговор
/ Није започето

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
– израда техничке
документације)

Носиоци

Очекивани
резултат

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Размотрити
потребу у 2020

- Активност је
континуирана,
треба је
наставити у
2018. години
- Размотрити
потребу у 2020

- Размотрити
потребу у 2020
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Програм
и/
Мере

5.3
Повећањ
е
зелених
површин
а

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног земљишта
у јавној својини

Нису планирана
средства

/

Није започето

5.3.3 Реализација
пројеката пошумљавања

Нису планирана
средства

/

Није започето

5.3.4 Ревитализација
заштитног зеленог
појаса у Тополи
(Подизање заштитног
појаса у Тополи и
Војловици)
5.3.5 Повећање зелених
површина у оквиру
грађевинске зоне у граду
и селима

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

Буџет
3.988.897

Завршено

1.500.000
Буџет града за
2017.
обавезе из
претходне године

Буџет
1.500.000

У току

Носиоци

Очекивани
резултат

Агенција за
имовину,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило, ЈП
Дирекција/Секре
таријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило, ЈП
Дирекција/Секре
таријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило

- Израђем
пројекат
пошумљавања
неквалитетног
земљишта у
јавној својини

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ Није започето

- Повећање
шумских
површина

/ Није започето

- Реализован
пројекат и
извршена
ревитализација
зеленог појаса

- Број нових
садница
/450

- Реализован
пројекат и
извршена
ревитализација
зеленог појаса

- Број нових
садница
/1430

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Размотрити
потребу у 2020

Размотрити
потребу у 2020

Континуална
активност
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Програм
и/
Мере

5.4
Унапређ
ење
стања
заштиће
них
природн
их
добара
на
територи
ји града
Панчева

5.5
Заштита
од буке

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

5.4.1 Санација и
ревитализација Парка
природе Поњавица,
према пројекту (I фаза)
- Годишњи програм
управљања парка
природе „Поњавица“ за
2017.
(- Спровођење активних
и интервентних мера на
заштити станишта и
врста
- Стварање услова за
функционисање теренске
службе)
5.5.2 Израда стратешке
карте буке за град
Панчево

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

12.000.000,00 /
Буџет града за
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Буџет
11.652.714

Завршено

/

Није започето

3.000.000,00 /
ЈКП Зеленило

Нису предвиђена
средства

Носиоци

Дирекција/Секре
таријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам, ЈКП
Зеленило, ЈКП и
МЗ насељених
места
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
ЈКП Зеленило

Министарство
- није више у
надлежности
ЈЛС

Очекивани
резултат

- Израђен
елаборат
дигиталног
оболежевања
подручја
- Теренска
служба је у
функцији
- Подигнут
шумски
заштитни појас
- Извршено
делимично
уклањање
барске
вегетације
- Израђена
стратешка карта

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

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

Наставља се у
2018. години

/ Није започето

Размотрити
потребу у 2020
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

6.1
Затварањ
е старе
градске
депоније

6.1.3 Санација и
рекултивација старе
депоније
(- Израда пројекта за
Санацију и
рекултивацију)

10.000.000 /
Буџет града за
2017.

На позицији је
остало 1.876.000
динара за израду
Претходне
студије
оправданости за
Пројекат
затварања,
санације и
рекултивације
Старе депоније

6.2.1 Израда пројектнотехничке документације
за санацију депонија у
насељеним местима
(Глогоњ, Качарево, Б.
Брестовац, Омољица)

Нису предвиђена
средства

6.2.2 Санација и
рекултивација депонија
у насељеним местима

Нису предвиђена
средства

6.2
Санација
и
затварањ
е
неусловн
их
депонија
у
насељени
м
местима

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

У току

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

- Испуњени
претходни
услови о
обухвату и
власничким
односима или
сагласнстима и
расписивање
набавке за
израду прој.тех.
документације

/

У току

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
насељених места

/

Није започето

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
насељених места

- Добијене
сагласности
министарства за
пројекте
санација
депонија у
Качареву и
Омољицу
- Извршена
санација и
рекултивација

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ У 2017. је
припреман
Пројектни
задатак за
покретање ЈН
Претходне
студије
оправданости и
надлежном
покрајинском
органу послат
План
прилагођавања
постројења за
Стару депонију
За Качарево и
Омољицу
добијена
сагласност
министарства

Извршена
санација и
рекултивација
депоније на
пољопривредном
земљишту у
Банатском Новом
Селу / Није

Напомене за
2018. и даље
планирање

Израда
документације
за одабир и
реализацију
технологије
затварања
Старе
депоније.
Планирана
средства у
буџету града
за 2018.

Глогоњ и Б.
Брестовац није
започето.
Планирати у
2018

Размотрити у
2019
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

6.3
Пуштање
у рад
регионал
не
депоније

6.3.1 Наставак радова
на изградњи регионалне
депоније (прва фаза)
(Потребно обезбедити
средства за Пројектно
техничку документацију
измене пројекта I А фазе
и интеграције са I Б
фазом уз пратеће
неопходне садржаје који
чине функционалну
целину-ПРВА ФАЗА

14.500.00 /
Буџет града за
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

/

Статус
активности
/ пројекта

Није започето

Донација/фонд
за фазну
реализацију
од 10 до 35
милиона дин

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

6.3.2 Проширење
комплекса регионалне
депоније

Нису предвиђена
средства

/

Није започето

Очекивани
резултат

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

- Обезбеђена
потребна
средства и
спроведене
процедуре
јавних набавки
- Обезбеђена
потребна
средства и
спроведене
процедуре
јавних набавки

- Израђена
потребна
пројектнотехничка
документација,
прхваћена од
надлежних органа
и спремна за
реализацију
набавки услуга и
добара
- Реализација
набавки услуга и
добара
/ Није започето

- Размотрити
у 2019

- Потребно
обезбедити
средства и
решити
имовинско
правне односе

/ Није започето

- Размотрити у
2019

ЈКП Хигијена,
Покрајински
секретаријат за
урбанизам и
заштиту животне
средине,
Министарство
пољопривреде и
зжс
Агенција за
имовину, ЈКП
Хигијена, Јавни
правобранилац,
Секретаријат за
урбанизам,

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

Носиоци
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

6.3.3 Реконструкција
приступног пута за
регионалну депонију
према пројекту
(- Спроведена
експропријација
- Извршена
реконструкција
приступног пута)

6.3.4 Подизање и
одржавање заштитног
појаса око Нове
депоније
- Занављање садница и
2. фаза озелењавања у
обухвату Нове депоније
(- Извршена замена
угинулих садница
- Реализована 2. фаза
озелењавања)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

65.000.000,00 /
Буџет за 2017.

/

Није започето

2.170.000 дин за
2. фазу и око
1.100.000,00 /
Донација

Ребалансом
буџета града
8.124.000 је
преусмерено за
ЈКП „Хигијена“
-инвестициона
улагања
Изградња
заштитних
бедема друге
етаже I-а фазе
тела Нове
депоније.

У току

Носиоци

Очекивани
резултат

грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
Агенција за
имовину, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам

- Планирана
средства и
спроведена
експропријација
- Израђен
пројекат и по
њему изграђен
приступни пут
са
инфраструктуро
м и путним
појасом од
Доловачког
пута до Нове
депоније

ЈКП Хигијена,
ЈКП Зеленило

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

- Планирана
средства и
спроведена
експропријација
земљишта
- Завршена израда
пројекта и
реконструкција
приступног пута
/ Није започето

- Број нових
садница
Нису набављане
нове саднице,
урађене
припремне радње

Напомене за
2018. и даље
планирање

Потребно је да
се Заврши
експропријаци
ја земљишта,
пројекат и по
њему да се
изгради
приступни пут
са
инфраструктур
ом и путним
појасом од
Доловачког
пута до Нове
депоније у
2019
Потребно
занављање око
220 угинулих
садница 1.
фазе и
реализација 2.
фазе подизања
ветрозаштитно
г појаса око
Нове депоније
у 2019
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Програми
/
Мере

6.4
Унапређе
ње
система
управља
ња
отпадом

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

6.4.1 Стварање услова за
сакупљање комуналног
отпада који није могуће
одложити у контејнере,
у свим насељеним
местима
- Израда пројектне
документације (типски
пројекат) за 9 насељених
места за бетонске платое
за постављање
контејнера за сакупљање
комуналног отпада који
није могуће одложити у
контејнере, у свим
насељеним местима, са
извођењем
(Одређивње локација,
обезбеђена средства из
буџета)
6.4.8 Едукације и
промоција рециклаже,
посебно намењена деци
и омладини 1. Екопедија
2. Реализација пројекта:
Уређење и изградња 12
„Зелених острва“ на
територији града
Панчева

3.000.000,00
Буџет за 2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Очекивани
резултат

/

Није започето

ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције,
ЈКП Хигијена,
МЗ насељених
места

- Изграђено и
опремљено 9
платоа

Реализовано
средствима
Буџета у току
2017.-е, а део
средстава
пребачен у 2018.у

У току

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

1. Израђен и
дистрибуиран
часопис
Екопедија
- Организована
едукација
2. - Изграђено
и опремљено 12
„зелених
острва“
- у 2017
Изведено 11
(једанаест)

- процена око
4.500.000 дин.
Недостајућа
средства за
опремање

1.
150.000,00 /
едукација
Екопедија
2.
1.760.000,00

Носиоци

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Грађани доносе
на плато и у
посуде издвојен
отпад који се не
одлже у
контејнере
/Није започето

2. Грађани доносе
на плато и у
посуде издвојен
отпад који се не
одлаже у
контејнере
Завршава се у
2018.изградња –
ограђивање и
табле за Зелена
острва.
Недостаје део
опреме-посуда за

Напомене за
2018. и даље
планирање

Не постоји
позиција у
буџету града
за 2018.
- Преиспитати
потребу у 2020

Наставак у
2018
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

„зелених
острва“ и
остало је још
једно за
реализацију у
2018.-ој (у
сарадњи са
Регионалним
центром за
таленте)

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
отпад за изграђена
Зелена острва

Напомене за
2018. и даље
планирање

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

7.1
Развој
локалне
енергетс
ке
политике

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

7.1.1 Израда студије о
могућностима
коришћења ОИЕ на
територији града
Панчева
(- Прибављање
недостајућих средстава)

0,00 /
Буџет за 2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.
/

Статус
активности
/ пројекта

Није започето

Носиоци

Очекивани
резултат

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам и ЈП
ГСА

- Прибављена
средства за
израду студије пројекта о
могућностима
коришћења
изворишта
геотермалне
воде у
Омољици

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

Нису
планирана
средства за
2018. годину
Размотрити у
2019. години
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Срповедена
јавна набавка и
закључен
уговор са
одабраним
добављачем
7.1.2 Обезбеђивање
подстицајних мера за
енергетске уштеде и
коришћење ОИЕ у
приватном сектору
Реализација
прекограничног
пројекта „Енергетска
ефикасност –
претпоставка боље
животне средине“
(- Закључен уговор за
реконструкцију Хале
спортова)

Нису планирана
средства

/

Није започето

22.930.336 РСД
ИПА
Град Панчево
АП Војводина

671.338,83
ИПА
Град Панчево
АП Војводина

У току

7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера
добре праксе ОИЕ
- „Значај ефикасног
коришћења енергије и
примери добре праксе
ОИЕ“ у оквиру пројекте

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

/

Завршено

Град,
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Грејање, ЈП ГСА
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
финансије, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам, ЈКП
Младост,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
финансије, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП

- Спроведен
јавних конкурс
за доделу
подстицаја

/ Није започето

Нису
планирана
средства за
2018годину

- Реализована
прва година
пројекта у
складу са
планираним
активностима

- Позитивни
извештаји
контроле

Завршетак
пројекта у
2018

- Одржане
промоције и
представљени
примери добре
праксе

- Број учесника
100
Промоција на
конференцији у
оквиру “Недеља
енергије”

Поновити у
2018
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

„Енергетска ефикасност
– претпоставка боље
животне средине“
(- Организована уводна
конференција пројекта)

7.2
Унапређ
ење
енергетс
ке
ефикасн
ости
објеката
јавне
намене

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

Урбанизам, ЈКП
Младост,
Секретаријат за
заштиту животне
средине

7.2.1 Израда пројектне
документације за
енергетску санацију
јавних објеката
(- Прибављање
недостајућих средстава)

0,00 /
Буџет за 2017.

/

Није започето

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

- Прибављена
средства за
израду
елабората
енергетске
ефикасности са
пратећом
пројектном
документацијом
и енергетским
пасошима за
јавне објекте

/ Није започето

Нису
планирана
средства за
2018.годину

7.2.2 Суфинансирање
реализације пројеката
унапређења ЕЕ објеката
јавне намене
Подршка пројектима
енергетске ефикасности
и коришћења
алтернативних извора
енергије у граду
Панчеву
(- Информисање
потенцијалних

1.150.000,00
Буџет за 2017.

/

Завршено

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

- Извршена
енергетска
санација 2
објекта (замена
столарије,
санација крова,
изолација
спољних
зидова...)

- Смањење
потрошње
електричне
енергије и
енргената (ЈКП
Комбрест-замена
столарије, ЈКП
БНС-санација
крова, ОШ Ђура
Јакшић-замена
столарије и ОШ
4.октобар -замена

Планирана
средства за
2018 у износу
од 1.300.000,00
(МЗ
300.000,00, ЈП
и ЈКП
500.000,00 и
школе
500.000,00)

( 650.000,00 јавна и јавно
комунална
предузећа и
500.000,00
школе)
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

корисника о
расположивим
средствима)
7.2.3 Промоција
принципа зелене градње

7.2.4 Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете
(- Прибављање
недостајућих средстава)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Нису планирана
средства

/

Није започето

Нису планирана
средства

/

Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
столарије

ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције, ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП ГСА
ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције,
Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Одржана једна
јавна
промоција

/ Није започето

- Размотрити
активност у
2020

- Прибављена
средства за
израду
техничког
пројекта којим
се обезбеђује
уштеда
електричне
енергије у
систему јавне
расвете

/ Није започето

- Размотрити
активност у
2018 путем
ЈПП
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких
планова
Програм
и/
Мере

8.1
Подизањ
е
ефикасн
ости
процеса
планира
ња кроз
интерсек
торску
сарадњу

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Израда ПГР – планова
генералне регулације
(- Кораци дефинисани
Законом)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.
/

Статус
активност
и/
пројекта
У току

Носиоци

Очекивани
резултат

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

У 2017 години,
планира се
завршетак и
усвајање:
1. План генералне
регулације Целина
8 - Комплекс ХИП
“Петрохемија”,
ХИП “Азотара” и
НИС “Рафинерија
нафте Панчево”
2. Измена плана
генералне
регулације Целина
1 – шири центар
(круг обилазнице)
у насељеном
месту Панчево

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
У 2017. години
предузеће је
радило на изради
5 планова
Генералне
регулације и 3
стратешке
процене.
Од укупног броја
планираних
планских
докумената, током
2017. године није
донет ни један
План генералне
регулације.
Израђена је једна
стратешка
процена, а
завршетак друге
две се очекује у
првој пловини
2018. године.

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активности се
настављају у
2018 години:
Израда ПГР
(Стратешке
процене су
саставни делови
планских
докумената):
1. План генералне
регулације
Целина 8 Комплекс ХИП
“Петрохемија”,
ХИП “Азотара” и
НИС “Рафинерија
нафте Панчево”
2. Измена плана
генералне
регулације
Целина 1 – шири
центар (круг
обилазнице) у
насељеном месту
Панчево.
3.Измена и допуна
плана генералне
регулације
проширена Миса
са гробљем
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

(Целина3) у
Панчеву
Активности у
2018.год. (није се
радило у 2017):
4. Измена и
допуна Плана
генералне
регулације
Целина 4а
Караула са
Јабучким путем и
4б Скробара у
насељеном месту
Панчево
5. Измене и
допуне Плана
генералне
регулације
Целина5
Кудељарац и
Новосељански пут
иза Надела
6. Измена и
допуна Плана
генералне
регулације
Целина 10
Панчево
Напомена: Није
донета Одлука о
изради плана

70

Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Израда ПДР – планова
детаљне регулације
(- Кораци дефинисани
Законом)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
Нису планирана
средства

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.
/

Статус
активност
и/
пројекта
У току

Носиоци

Очекивани
резултат

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

У 2017 години,
планира се
завршетак и
усвајање:
1. План детаљне
регулације за блок
87 (Комунална
зона) у Банатском
Новом Селу
2. План детаљне
регулације за
подручје Стара
Утва у Панчеву
3. План детаљне
регулације за
подручје Северне
Индустријскопословнопроизводне зоне
4. План детаљне
регулације за
комплекс ФСХ
„Јабука“ и
Скробаре у
Панчеву
5. Измена и
допуна плана
детаљне
регулације
комплакса
централног
терминала
система

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
Предузеће је
радило и на
изради 7 Планова
детаљне
регулације. У
2017. години
израђено је 6
Планова детаљне
регулације, и у
току је израда још
једног плана чија
се доношење
планира у 2018.
години

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност се
наставља у 2018
години
Израда ПДР
(Стратешке
процене су
саставни делови
планских
докумената):
1. План детаљне
регулације за блок
87 (Комунална
зона) у Банатском
Новом Селу
2. План детаљне
регулације за
подручје Стара
Утва у Панчеву
(план из
2009.год.)
3. План детаљне
регулације
подручја храстове
шуме-површине
специјалне намене
у КО Долово
4. Измена и
допуна плана
детаљне
регулације
Градски стадион
у Панчеву (Зона
2.15.)
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

продуктовода
„Панчево“ на
подручју града
Панчева
(„Транснафта“)
6. Измена плана
детаљне
регулације
„Греенфиелд 1“
7. План детаљне
регулације за
двоструки 110КВ
далековод ТС
Панчево 2 –
прикључно
разводно
постројење
„ Бела Анта“ у
Долову
8. План детаљне
регулације
инфраструктурног
комплекса за
обновљиве изворе
енергије на
подручју „Бела
Анта“ у Долову

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

5. Измена и
допуна плана
детаљне
регулације Тесла
Панчево
6. План детаљне
регулације
унутрашњег дела
блока 040 у
насељеном месту
Панчево
7. План детаљне
регулације дела
блока 113 (Котеж
1) у насељеном
месту Панчево
Активност у 2018
години (није се
радило у 2017):
8.Измена и допуна
плана детаљне
регулације Мали
Рит
9.План детаљне
регулације
Лучког подручја
Напомена: Није
донета Одлука о
изради плана
10.План детаљне
регулације дела
привредне радне
зоне блок 118 у
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активност
и/
пројекта

8.1.9 ПДР проширење
локације Регионалне
депоније
(- Нису планиране
активности)

Нису планирана
средства

/

У току

8.1.10 ПДР Институт
Јосиф Панчић
(- Нису планиране
активности)

Нису планирана
средства

/

Није започето

8.1.12 ПДР Обилазница
око Панчева
(- Нису планиране
активности)

Нису планирана
средства

/

Није започето

Носиоци

ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Агенција за
саобраћај

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

Јабуци
11.План детаљне
регулације
комплекса
Месер-Техногас
Панчево
Није у плану за
2018 годину,
размотрити 2020

- План је усвојен
2015. године

- Донета
скупштинска
одлука о изради
плана

Није донета
одлука о изради
плана
/ Није започето

Није у плану за
2018 годину,
размотрити 2020

- Донета
скупштинска
одлука о изради
плана

Није донета
одлука о изради
плана
/ Није започето

Није у плану за
2018 годину,
размотрити 2020
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.
/

8.1.13 ПДР Далековод 11
кВ за Трафостаницу 6
(- Нису планиране
активности)

Нису планирана
средства

8.1.15 ПДР Зона
заштитног зеленила
(блок 143,142 и 61)
(- Нису планиране
активности)

8.1.18 Израда
просторног плана
подручја посебне намене
„Поњавица“

Статус
активност
и/
пројекта
Није започето

Нису планирана
средства

/

Није започето

Нису планирана
средства

/

У току

Носиоци

ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
ЈП
Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило
ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Донета
скупштинска
одлука о изради
плана

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
Није донета
одлука о изради
плана
/ Није започето

- Донета
скупштинска
одлука о изради
плана

Није донета
одлука о изради
плана/ Није
започето

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

- Израда плана
додељена
Покрајинском
заводу за
урбанизам

Очекивани
резултат

Напомене за
2018. и даље
планирање

Није у плану за
2018 годину,
размотрити 2020

Није у плану за
2018 годину,
размотрити 2020
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Програм
и/
Мере

8.2 Веће
укључив
ање
јавности
у
процесу
израде
планова

8.3
Коришће
ње
савремен
их знања

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.
/

Статус
активност
и/
пројекта
Није започето

8.1.20 Израда техноекономских анализа у
оквиру израде планске
документације

Нису планирана
средства

8.2.1 Унапређење јавног
увида у нацрте планова
и учешћа грађана у
процес израде
(- Прилагођавање начина
презентације
заинтересованим
лицима)
8.2.2 Промоција
иновативних
урбанистичких решења
путем конкурса

Нису планирана
средства

/

У току

Нису планирана
средства

/

У току

8.3.1 Унапређење ГИС
(- Примена ГИС
компатибилних алата
током израде планова)

Нису планирана
средства

/

У току

Носиоци

ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП
Дирекција/ЈП
Урбанизам
ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП

Очекивани
резултат

- Годишње
планирање
средстава

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ Није започето

Напомене за
2018. и даље
планирање

Размотрити
потребу у 2020

- Нацрти планова
су доступни и
разумљиви широј
јавности

/ унапређивање
јавних увида

ЈП Урбанизам
учествује у
активностима које
организује и које
су у надлежности
Секретаријата

- Спровођење
јавних конкурса
- Прибављање
иновативних
решења

Припремне
активности

Активности се
настављају у 2018

- Више података је
доступно у ГИС-у
града Панчева

JП Урбанизам
учествује у
активностима које
организује и које
су у надлежности
Секретаријата
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Програм
и/
Мере

и алата у
изради
планске
докумен
тације

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Радна група за
ГИС
8.3.2 Размена знања о
примени стандарда у
изради планске
документације и градње
(- Организовање
окупљања стручњака
задужених за израду
планске документације)

Нису планирана
средства

/

У току

ЈП Дирекција/ЈП
Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Комисија за
планове

Напомене за
2018. и даље
планирање

- наставља се у
2018

- Унапређење
планске
докуемнтације

Активности се
настављају

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

9.1
Унапређ
ење
станова
ња и
запошља
вања

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

9.1.1 Изградња
социјалних станова у
насељу Хиподром

Нису планирана
средства

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.
/

Статус
активности
/ пројекта

У припреми

Носиоци

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

Очекивани
резултат

- Урађен главни
пројекат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се
у 2018. Добијање
локацијских
услова и
пројетковање
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

друштве
но
осетљив
их група

9.2
Идентиф
икација
социјалн

9.1.3 Решавање
проблема становања
Рома из неформалног
насеља Мали РитЛондон

Нису планирана
средства

/

Није започето

9.1.4 Увођење пилот
програма социјалног
предузетништва

Нису планирана
средства

/

Није започето

9.2.1 Израда базе
података о социјалној
структури становништва

Нису планирана
средства

/

Није започето

Носиоци

комуналне
послове, ГСА, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције
Центар за
социјални рад
Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ГСА, ЈП
Дирекција/Секрет
аријат за
инвестиције,
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

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

Напомене за
2018. и даље
планирање

- Донета
Одлука
Скупштине
- Формиран
струч. тим
- Припремљена
методологија и
урађена
социоекономска
анализа
становништва
насеља

Преиспитати
2019

- Расписан
конкурс
- Потписано
мин. 10
уговора

Убацити у
план 2018

Није започето

РРА ЈБ
планира да
изради
демографску
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Програм
и/
Мере

о
угрожен
их
породиц
аи
поједина
ца
9.3
Унапређ
ивање
остварив
ања и
заштите
људских
права

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

за социјални рад

9.3.1 Едукације против
трговине људима и
кршења људских права
(- Организација
манифестације)

160.928,68 /
Буџет града за
2017.

160.928,68

Завршено

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

Напомене за
2018. и даље
планирање

студију
Јужног
Баната

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

- Број посетилаца

Континуиран
а активност

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

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

10.1
Подизањ
е
ефикасн

10.1.1 Модернизација
опреме и процеса рада
јавних служби
– Градска управа
(- Закључење уговора са

3.000.000,00
набавка нових
таблета
2.700.000,00
набавка

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

У току

Носиоци

Градска управа

Очекивани
резултат

Стандардизова
ње
процедура и
процеса

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ Набавка 70
нових таблета за
одборнике у
Скупштини града
Панчева

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се
у 2018.
години
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Програм
и/
Мере

ости у
раду и
јавност
рада

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

добављачем)

10.1.2 Увођење
обједињене наплате
комуналних услуга на
целој тероторији града

10.1.4 Успостављање
система за праћење,
управљање и мерење
учинка службеника
(- Одржавање обуке за
оцењиваче и контролоре
у поступку оцењивања
службеника
-Утврђивање радних
циљева за сваког
службеника за 2017
годину
- Спровођење поступка

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

Нису планирана
средства

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

рада
- Електронски
систем
за праћење
предмета
- Набавка
савремене
опреме за рад
/

Није започето

/

У току

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

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Набавка нових
рачунара и
опреме
- Набавка
лиценци

Напомене за
2018. и даље
планирање

/ Није започето

Преиспитати
потребу
2020. године

- Припремљени
материјали за
обуку, број
оцењивача и
контрола који су
прошли обуку
- Донета решења
којим се утврђује
оцена за сваког
службеника за
2017. годину у
складу са законом
и уредбом

Наставља се
са
унапређењем
овог процеса
у 2018
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

оцењивања у складу са
законом и уредбом)

10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног усавршавања
запослених
(- Креирање посебног
програма стручног
усавршавања
службеника у складу са
законом)

Очекивани
резултат

службеника

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Реализована су
сва планирана
средтва

Завршено

Градска управа

- Реализоване
активности
предвиђене
посебним
програмом
стручног
усавршавања
службеника

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Достављени
обрасци којим се
утврђују радни
циљеви за сваког
службеника
- Достављени
извештаји о
оцењивању за
сваког службеника
/ Додатне обуке за
оцењиваче о
поступку
попуњавања
Извештаја о
оцењивању
- Обзиром да је
каснила законска
регулатива,
посебан програм
за 2017. годину
није донет, већ се
стручно
усавршавање
реализовало на
досадашњи
начин. Урађено је
ново испитивање
образовних
потреба
службеника, а за
потребе Посебног
програма за 2018.
годину.

Напомене за
2018. и даље
планирање

Активност је
континуиран
а
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

10.1.7 Редовно
информисање грађана о
раду јавних служби
– Градска управа
(- Активност је
континуирана)

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

10.1.8 Повећање
територијалне и физичке
доступности услуга и
програма

Нису планирана
средства

10.1.9 Увођење
outsourcing принципа за
специфичне експертске
и consalting услуге
(- Израда Стратегије
комунукације
- Припрема предлога
пројеката)

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

У току

Градска управа,
ЈП,ЈКП

/

У току

Градска управа,
ЈП, ЈКП

1.754.400,00

1.754.400,00

Завршено

Градска управа,
ЈП, ЈКП

447.000,00
Буџет за 2017.

150.000,00

Очекивани
резултат

- Годишњи
програми и
извештаји
садрже
сегмент о
информисању
грађана
и односима са
јавношћу
- Унапређивање
интернет
презентације
града и јавних
предузећа,
билтени
- Повећан број
услуга доступан
свим
категоријама
корисника
- Израђена и
усвојена
Стратегија
комуникације
града Панчева
- Припремљена
2 предлога
пројекта уз
подршку
одабраних
консултаната

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Информатор се
редовно
ажурира
- Информације се
редовно
објављују на
званичном сајту
града Панчева
- Информације се
редовно
достављају
локалним
медијима

Напомене за
2018. и даље
планирање

Континуиран
а активност

Активност је
континуиран
а
- Унапређене
процедуре рада у
Градској управи
- Одобрена
средства за
реализацију
пројеката

Активност је
континуиран
а

81

Програм
и/
Мере

10.2
Стратеш
ко,
пројектн
о,
програм
ско
планира
ње и
анализа
реализац
ије

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

10.2.2 Доношење
Стратегије
комуникације града
Панчева 2017-2020
(- Активно учешће и
допринос свих
заинтересованих страна)

1.754.400,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.
годину

1.754.400,00

Завршено

Кабинет
градоначелника,
стручне службе
ГУ

- Израђена и
усвојена
Стратегија

10.2.5 Доношење
годишњих планова
сарадње са
братимљеним градовима
- Сарадња Панчева и
Карансебеша у циљу
обележавања
партнерства уз учешће
Историјског архива
(- Обележавање 230
година од оснивања
Панчево-Карансебеш
- Сарадња стручњака
Историјског архива из
Панчева и Карансебеша)
10.2.6 Реализација
интерсекторских
развојних пројеката
(- Припрема
интерсекторских
пројеката
- Обезбеђивање пратеће
документације)

/

/

Није започето

Кабинет
градоначелника,
стручне службе
ГУ

- Организована
изложба уз
представнике
званичника
Панчево и
Карансебеш

Према
буџету
пројеката

Према
буџету
пројеката

У току

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Прибављена
средства за
реализацију
интерсекторски
х пројекта

Носиоци

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Предвиђене
активности које
доприносе већој
ефикасности и
међусобној
сарадњи свих
органа града
-Усвојена
стратегија
- Број посетилаца
изложбе

- Два
интерсекторска
пројекта
одобрена за
финансирање из
екстерних извора

Напомене за
2018. и даље
планирање

Није
потребно
поновити

Преиспитати
2020

Наставља се
у 2018.
години
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Програм
и/
Мере

10.3
Унапређ
ивање
локални
хи
других
прописа

10.4
Управља
ње
имовино

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

10.2.7 Успостављање
инструмената за
праћење, анализу и
ажурирање усвојених
стратешких и акционих
планова и пројеката
(- Благовремено
укључивање тимова
надлежних за
имплементацију)
10.3.1 Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа
(- Редовно
интерсекторско
информисање
организационих
јединица)
10.3.2 Делегирање
локалних иницијатива
преко покрајинских
одборника и
републичких посланика
(- Редовни састанци
доносиоца одлука и
покрајинских и
републичких
посланика )
10.4.1 Израда плана
експропријације
земљишта

Нису потребна
средства

/

Завршено

Градска управа,
ЈП, ЈКП

Нису потребна
средства

/

У току

Градска управа,
ЈП, ЈКП

Нису потребна
средства

/

У току

Органи града,
РРА Јужни Банат

Нису потребна
средства

/

Није започето

Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне

Носиоци

Очекивани
резултат

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

- Донета одлука
Градског већа
- Формиран
Тим
- Израда нацрта

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Упостављени
инструменти
праћења за
Стратегију развоја
града Панчева и за
План капиталних
инвестиција

- Број донетих
одлука
годишње

Напомене за
2018. и даље
планирање

Континуиран
а активност

Наставља се
у 2018

Наставља се
у 2018

/ Није
реализована

Размотрити
2020
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Програм
и/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства/из
вори
финансира
ња у 2017.

Статус
активности
/ пројекта

м града

10.4.3 Развијање
централизованог
управљања имовином
Града

Нису потребна
средства

/

У току

Носиоци

послове, ЈП
Урбанизам,
Агениција за
имовину, ЈП ГСА
Агениција за
имовину, ЈП ГСА

Очекивани
резултат

Напомене за
2018. и даље
планирање

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

плана

- Редовно
ажурирање базе
имовине

Континуална
активност

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

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

11.1
Ревитали
зација
Старог
градског
језгра и
уређење
приобаљ
а

11.1.1 Завршетак
изградње Старог
градског језгра према
постојећој пројектној
документацији

6.150.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

11.1.2 Реконструкција
улица у приобаљу

Нису планирана
средства

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

/

Статус
активн
ости /
пројект
а

Носиоци

Очекивани
резултат

У току

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

- Уређење
дворишта око
железничке
амбуланте

У припреми

ЈП
Дирекција/Секретаријат
за инвестиције, Градско
веће, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и

- Уређен Кеј
Радоја
Дакића
- Уређени
нови

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
/ припремне
радње и
тражење
суфинансирања

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се
у току 2018.
године

Наставља се
у 2018
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активн
ости /
пројект
а

Носиоци

стамбено-комуналне
послове
11.1.3 Реконструкција
Народног музеја (фазно)
- Израда техничке
документације
(- Завршетак техничке
документације за фазну
реконструкцију и
прибављена
грађевинска дозвола)

3.219.600,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

/

У припреми

11.1.4 Реконструкција
Вајфертове пиваре
(фазно)

Нису планирана
средства

/

Није
започето

11.1.5 Реконструкција
Црвеног магацина
према студији
изводљивости
(фазно)
- Израда техничке
документације
(- Завршетак техничке
документације за фазну
реконструкцију и

Буџет града
Панчева за 2017.
Нису планирана
средства

/

У припреми

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

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

Очекивани
резултат

пешачки
прилази
Тамишу
- Град и
Народни
музеј
аплицирали
на
минимум
једном
конкурсу за
средства за
реконструкци
ју
- Решени
имовинскоправни
односи са
актуелним
закупцем
пословног
простора
- Град уз
подршку ЈП
Дирекције/
Секретаријат
а за
инвестиције
аплицирао на
минимум
једном
конкурсу за

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

/ Урађене
припремне
радње

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се
у 2018.
години

/ Није започето

Преиспитати
2020. године

/ Није завршена
пројектно
техничка
документација

Наставља се
у 2019
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активн
ости /
пројект
а

Носиоци

прибављена
грађевинска дозвола)
11.1.6 Доношење одлуке
о коришћењу приобаља
(- Израђен нацрт одлуке
и одређене зоне
коришћења реке
Тамиш)

Нису потребна
средства

/

У току

11.1.7 Адаптација
објекта који користи
удружење риболоваца
Марко Кулић

Нису планирана
средства

/

Није
започето

11.1.8 Изградња
пасареле/ висећег моста

Нису планирана
средства

/

Није
започето

11.1.9 Обнова
Светионика на ушћу
Тамиша у Дунав и

4.900.000,00 /
Министарство
културе и

Завршено

Секретаријат за
урбанизам грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој,
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за привреду
и економски развој, ЈКП
Водовод и канализација,
ЈП
Дирекција/Секретаријат
за инвестиције, ЈП
Урбанизам
ЈП
Дирекција/Секретаријат
за инвестиције, ЈКП
Хигијена, ТОП, ЈКП
Зеленило
Градско веће, ЈП
Дирекција/Секретаријат
за инвестиције, ЈКП ВиК,
Градска управа
Завод за заштиту
споменика културе

Очекивани
резултат

средства за
реконструкци
ју
- Донета
Одлука
- Јавност је
упозната са
новим
правилима
уређења реке
Тамиш

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора

- Донета
Скупштинска
Одлука
- Надлежни
органи дали
предходну
сагласност

Напомене за
2018. и даље
планирање

Наставља се
у 2018

- Осмишљен
туристички
садржај

/ Није започето

Преиспитати
потребу 2020

- Утврђена
локација
- Израђена
техничка
документациј
а
- Завршетак
радова на
санацији

/ Није започето

Преиспитати
2020

- Извршен
технички преглед
од стране Завода
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.
информисања
(чека се званична
информација)

11.2
Унапређ
ивање

изградња пешачкобициклистичке стазе до
Светионика
- Извођење радова на
обалоутврди левог
светионика
(- Санација
обалоутврде)
11.1.10 Коришћење
приобаља реке Тамиш
за спортскорекреативне,
туристичке и културне
садржаје
- Активирање Градске
шуме – израда
пројектно-техничке
документације за
туристичко-рекреативне
стазе кроз пројекат
партиципативно
буџетирање за 2017.
годину
(- Осмишљавање
концепта о активирању
Градске шуме
- Припрема и
спорвођење јавне
набавке)
11.2.1 Акциони план
развоја туризма 20162020
- Израда Програма

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активн
ости /
пројект
а

Носиоци

Очекивани
резултат

обалоутврде
левог
светионика
(чиме се
завршава
укупан
пројекат)

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
за заштиту
споменика
културе у
Панчеву

Напомене за
2018. и даље
планирање

Буџет града
Панчева за 2017.
5.000.000,00

/

У припреми

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

- Израђена
пројектнотехничка
документациј
а

- Прибављена
грађевинска
дозвола и
потребне
сагласности

Размотрити у
2019

Нису планирана
средства

/

У току

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

- Израђен и
усвојен
Програм

- Креирани
развојни пројекти
од значаја за
туристички

Наставља се
у 2018
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

туристич
ке понуде

развоја туризма Јужног
Батата 2018-2025.
(- Формирање Тима и
укључивање свих ЈЛС
Јужног Баната
- Израда нацрта
Програма на основу
локалних стратегија и
других импута)
11.2.3 Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација
(- Подршка ТОП-а у
реализацији
манифестација
- Презентација
манифестација Панчева
(сајмови, Календар
манифестација за 2017.)
- Организација
манифестације Дани
вајфера)
11.2.4 Изградња музеја
Неолитске културе у
Старчеву
- Израда ПДР-а Зоне
археолошког парка
(- МЗ Старчево
прибавила катастарскотопографску подлогу)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

573.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

2.599.000,00
110.000,00

Статус
активн
ости /
пројект
а

Очекивани
резултат

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
развој Јужног
Баната
/ Тим за
подношење
захтева за
категоризацију
туристичког
места

Завршено

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

- Одржане
све
планиране
манифестаци
је
Манифестац
ије Панчева
представљен
е на
сајмовима/ре
левантним
скуповима у
Србији

- Повећање броја
посетилаца

Континуална
активност

Није
започето

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

- Израђен
нацрт ППД-а
Зоне
археолошког
парка

- Одржан јавни
увид

Преиспитати
2020

2.000.000,00 /
Дани Вајферта
Буџет града
Панчева за 2017.
700.000,00 /
Сопствени
приходи

50.000,00
МЗ Старчево
Буџет града
Панчева за 2017.

Напомене за
2018. и даље
планирање

Носиоци
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.

Статус
активн
ости /
пројект
а

11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре на
Поњавици
(- Изградња дрвених
осматрачница
- Уређење пунктова за
потребе презентације
природног добра)
11.2.6 Изградња
пешачкобициклистичких стаза
(- Спровођење поступка
јавне набавке
- Закључење уговора са
одабраним добављачем)

Буџет града
Панчева за 2017.
већ обухваћено у
5.4.1

У току

10.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

У припреми

Носиоци

Очекивани
резултат

ГУ, ТОП, установе
културе

- Изграђене
осматрачниц
е за чуварску
службу и
посетиоце
- Постављен
парковски
мобилијар

ГУ, РРА Јужни Банат, ЈП
Дирекција/Секретаријат
за инвестиције,ТОП

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Број нових
клупа
- Број нови
осматрачница
/ одређен нови
управљач

- Изграђено
нових м пешачкобициклистичких
стаза

Напомене за
2018. и даље
планирање

Увести ЈКП
Зеленило као
носиоца
активности у
2018

РЦР Банат је
израдио
елаборат за
цео Јужни
Банат.
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Програми
/
Мере

Активности/
пројекти
(Кључни кораци)

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2017.

Партиципативно
буџетирање набавка туристичког
пловила и неопходне
опреме
(- Закључење уговора са
дабраним добављачем
за завршне радове пре
туристичке сезоне)

500.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Повећање
функционалности
понтона на реци Тамиш
(- Обезберђивање
недостајућих средстава
- Спровођење поступка
јавне набавке и
закључење уговора са
добављачем)

600.000,00 /
Буџет града
Панчева за 2017.

Реализована
средства
/извори
финанси
рања у
2017.
4.860.000,00
динара са
урачунатим
ПДВ-ом

Статус
активн
ости /
пројект
а

Носиоци

Очекивани
резултат

Завршено

Секретаријат за
привреду, ТОП, Агнција
за јавне набавке

У току

Секретаријат за
привреду, Секретаријат
за јавне службе

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

Индикатори
остварених
резултата /
Реализација
индикатора
- Катамаран је
спреман за
употребу као
туристичко
пловило
- 4.860.000,00
динара са
урачунатим ПДВом
- Катамаран је
стављен у
функцију

- Добијена
употребна
дозвола

Напомене за
2018. и даље
планирање

Редовна
употреба
катамарана у
2018

-Наставља се
у 2018
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