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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 2018. 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-05-06-14/2018-39 од 19.6.2018. године,
усвојило је Акциони план за имплементацију Стратегије развоја за 2018. годину. Овај
Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку.
Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2018. годину
Број приоритета
Број мера према
Број активности према
Стратегији
Плану
Стратешки приоритет 1

3

7

Стратешки приоритет 2

2

3

Стратешки приоритет 3

4

15

Стратешки приоритет 4

4

9

Стратешки приоритет 5

3

5

Стратешки приоритет 6

3

3

Стратешки приоритет 7

2

3

Стратешки приоритет 8

3

6

Стратешки приоритет 9

3

4

Стратешки приоритет 10

4

11

Стратешки приоритет 11

2

9

33

75

Укупно
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У току 2018. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе
одређене промене, као што је:
-Закон о накнадама за коришћење јавних добара , ступио на снагу 15.12.2018. године
којим се уређује накнада за коришћење јавних добара и то: обвезник плаћања, основица,
висина, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода од накнаде, као и друга
питања од значаја за утврђивање и плаћање накнада за коришћење јавних добара. Овим
законом уводе се накнаде за коришћење јавних добара.
-Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је ступио на снагу
28.6.2018. године, и условио измену Статута града Панчева,
- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
- Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини,
- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
- Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима,
- Закон о допуни Закона о комуналним делатностима
Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:
-Акциони план за унапређење образовања на територији града Панчева 2018-2020
-Локални акциони план запошљавања АПЗ 2018
-План капиталних инвестиција 2018-2020
-Програм енергетске ефикасности града Панчева 2018-2020
-Стратегија безбедности саобрацаја на територији града Панчева 2019-2023
Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије град
и Акционог плана за 2018. годину су:
Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
Стратегија комуникације града Панчева 2017-2020,
Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018,
Програм развоја спорта Града Панчева 2015–2018,
Програм заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2019.годину,
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град
Панчево за 2019.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 се, ради припрме за повезивање стратшког
документа са средњорочним програмским буџетом, током израде Извештаја о реализацији
акционог плана за 2019. годину у колони Напомена наведе референца на програмски буџет –
пројекат, програм, индикатор.
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Предлаже се да у наредним периодима планирања (2020-2027) 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.
Такође, потребно је припремити се за израду новог стратешког документа за период 20202027, који би требало уподобити средњорочном програмском буџету, као и одредбама новог
Закона о планирању. Праћење и извештавање било би олакшано и стандардизацијом планова
и извештаја јавних и јавно-комуналних предузећа, као и формирањем организационе јединице
ззадужене за стратешко планирање и анализу при Градској управи града Панчева.
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 2019. годину, који ће бити усклађен са Планом капиталних
инвестиција и Програмским буџетом града Панчева за 2019. годину.
У наставку следи сажети прегледи реализације дефинисаних мера које су Акционим планом за
2018. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера, а
детаљни преглед налази се у приложеној табели.

Извештај о реализацији мера
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента
У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере тј. 7
активности, од којих су у припреми 2, 1 је у току, а 4 су завршене.
Мера: ,,Програм мера подршке за развој МСПП“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.
Активности:
-Сарадња са пословном заједницом: Одржана су четири састанка Привредног савета. У
привредни савет укључена су три нова члана – инвеститори.
Мера: Унапређење привлачења инвестиција:
У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих је 1 у припреми, 1 у току и 2 завршене.
Активности:
- У току је израда Стратегије привлачења инвестиција 2017-2020. Закључен је уговор са
консултантском кућом. Достављена су два извештаја од добављача.
- Усвојен је Извештај о реализацији ПКИ 2015-2017 и усвојен је План капиталних инвестиција
2018-2020.
- Реализована су два заједничка наступа на иносајмовима, одржан карневал 2018, а са РРАЈБ Град
Панчево аплицирао са 3 предлога пројекта, у сарадњи са НАЛЕД одржене су 2 обуке за
ресетификацију града (БФЦ СЕЕ).
- Од три предлога ЈПП један је усвојен од стране републичке комисије, два су у току.
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Мера: „Инфраструктурно опремање радних зона“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности од којих 1 завршена, а 1 је у припреми.
Активности:
-Завршено је фазно инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне. Изграђено је 620 м
саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром. Северна индустријска зона је спремна за нове
кориснике. У Зони је играђена прва фабрика ZF.
-У припреми је Инфраструктурно опремање greenfield локације Север 2: преузете су активности
на проширењу СИЗ. Донета је Одлука о изради ОДР за зону Север 2 и у току је израда ПДР-а.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера
у области локалног економског развоја и запошљавања
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и
спроведене су 3 активности, све 3 су завршене.
Мера:,,Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.
Активности:
-Увођење олакшица и подстицаја: спроведен је конкурс за набавку машине и опреме за МСПП
(Закључена су и реализована 2 уговора по конкурсу из 2017. године и закључена 3 уговора по
конкурсу из 2018. Године)
-Подршка старима занатома и домаћој радиности: Одржана је манифестација ,,Новогодишњи
базар“ и спроведен конкурс аматеризма – такмичење за најбољи етно производ.
Мера: ,,Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз
обуке за дефицитарна занимања“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
-Кроз распис Јавних позива и Локални акциони план за запошљавање за 2018. годину стварани
су услови за смањење незапослености и реализовано је 8 мера:
- Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење
практичне наставе (подржано и реализовано 6 пројеката).
- Правно-финансијско саветовање у пословање (закључен уговор са добављачем)
- Студенска летња пракса (закључен уговор са 45 лица)
- Стручна пракса (закључен уговор са 45 лица)
- Јавни радови за категорије теже запошљивих лица (Споразум са НСЗ, 30 лица закључило
уговор)
- Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање (Закључено 13 уговора са 13
лица)
- Женско предузетништво - самозапошљавање (закључено 4 уговора)
- Јавни радови за категорије теже запошљивих лица – развој услуга лични пратилац
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој
територији града
У оквиру Стратешког приоритета 3, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 4 мере и 15
активности, са бројним подактивностима, од којих је 1 у припреми, 10 у току и 4 завршене.
Мера: „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“
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У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.
Активност:
Припрема приоритетних инфраструктурних пројеката за суфинансирање из домаћих и страних
фондова (За 13 пројеката комуналне инфраструктуре аплицирано је код екстерних извора
финансирања и за 5 приоритених инфраструктурних пројеката прибављена су средства):
- У току је Изградња потамишког колектора II фаза (закључен уговор, реализовано 80 %
радова)
- Завршено је Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне (закључен уговор,
изграђено 620 м саобраћајнице)
- Завршена је Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској (изграђена
242 м канализационе мреже)
- У току је Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву – водни
и фекални објекти
-У току је Боље сутра – унапређење услова становања у насељу Шумице – Панчево
(закључен уговор).
Мера: „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“
Од 5 планираних активности 1 у припреми, 3 у току и 1 завршена.
Активности:
- У току је уређење пијачних простора у свим насељеним местима: У припреми је реконструкција
и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора - Пијаца у Јабуци
(изграђен је санитарни чвор и паркинг простор, у току је прибављање употребне дозволе)
- Завршена је израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији
надстрешнице (закључен је уговор са пројектантском кућом. У току је израда техничке
документације)
-Завршена је реконструкција надстрешнице – Пијаца у Глогоњу (закључен је уговор са
пројектантском кућом. У току је израда техничке документације.)
- Завршено је проширење гробаља у насељеним местима
- Завршено је извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу у БНС-у
- Завршена изградња саобраћајних површина и партерно уређење око капеле са израдом техничке
документације у Глогоњу
- У току је изградња јавне гараже и тоалета
- Завршена је изградња паркинг простора код Матице Словачке са израдом техничке
документације (реализован уговор, изграђен паркинг)
- Завршена је изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке
документације (реализован уговор, изграђен паркинг)
- Завршена је израда пројеката паркинга у ул. Маршала Тита и у ул. Олге Петров (спремна
пројектно-техничка документација)
- У току је реконструкција и санација јавних тоалета (закључен је уговор са израдом пројектнотехничке документације и о вршењу стручног надзора)
- Заговарање принципа урбане културе, превенција и санирање неадекватне градње
-Попис незаконитих објеката је у току. Пописано је 626 објеката и издато је 1282 Решења.
Мера: „Унапређење водоводно-канализационе мреже“
Од 8 планираних активности 6 је у току, а 2 су завршене.
Активности:
-Програм одржавања, обнове и заштите бунара и изворишта:
-Завршени су радови на ликвидацији 30 бунара. Смањена је вероватноћа загађења изворишта.
-У току је одбрана елабората билансних резерви подземних вода, испред комисије АП
Војводина
-Завршени су радови на бушењу бунара. Повећан је капацитет изворишта за 150 лит/сек.
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-Изградња и реконструкција објеката у оквиру ППВ је у току:
-Израда прохектно техничке документације је у току. У току је добијање одобрења за извођење
радова.
-Изграђена је водоводна мрежа за обе предвиђене фазе у дужини од 3738 м у ул. Јабучки пут (од
доо Кртола до ПС Караула) I фаза. У току је прикључење будућих корисника на градску
водоводну мрежу, водоводна мрежа у дужини од од 341 м у насељу Стари Тамиш.
- Није започета изградња водоводне мреже у ул. Охридској,Скадарској, за насеље Скробара I
фаза и од улице Доситеја Обрадовича до Луке Дунав
-Завршена је израда пројектно-техничке документације и у току изградња водоводне мреже дуж
Баваништанског пута од Дома слепих до краја старог пута са просецима. Добијено је одобрење
за извођење радова
-Завршено је прикључење будућих корисника на градску водоводну мрежу, дуж Новосељанског
пута и за насељена места Јабука, Долово, Качарево, Глогоњ, БНС и реконструкција у Глогоњу,
БНС и Долову
-Завршена је изграња канализационе мреже на територији града према ПКИ:у Пелистерској –
просек
-Завршена је израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже дуж
дела у ул. Шарпланинске
- У току је израда пројектно-техничке документације за изградњу секундарне канализационе
мреже дуж Новосељанског пута и канализационе мреже у ул. Баваништански пут – просек код
старог бувљака
-Није започета израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у
ул. Козарачкој – старој
-У току је замена дела бетонског колектора фекалне канализације 110/60 у ул. Моше Пијаде
(добијено одобрење за извођење радова и потписан уговор са извођачем радова)
- У току је реконструкција дела бетонске фекалне канализације у ул. Карађорђевој (добијено
одобрење за извођење радова и потписан уговор са извођачем радова)
-У току је фазна изградња потамишког колектора са црпном станицом I фаза завршена(изграђена
канализациона мрежа у дужини од 3692 м, прикључена Северна индустријска зона на градску
канализациону мрежу) , а II фаза у току (завршен већи део планираних активности)
- У току је израда пројектно-техничке документације за унапређење система атмосферске
канализације на територији Панчева- проширење доградња КЦС у ул. Суботичкој
- У току је израда техничке документације за кишну канализацију у ул. Моше Пијаде од бр 106
до 116, као и у ул. Добровољачкој (проширен капацитет за 160 л/с)
- Одбрана од поплава: Набављена је једна пумпа и опремљен ситуациони центар.
Мера: „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.
Активности:
-Изградња и обнова аутобуских стајалишта: Уређена су 3 стајалишта.
-Спроведене су активности кроз програм за унапређење безбедности саобраћаја: означено 12
пешачких прелаза, издато 114 решења о техничкој регулацији саобраћаја, постављено 6
детектора брзине.
-Унапређено је саобраћајно васпитање: 1142 ђака прошло на саобраћајном полигону, 1200 ђака
је добило саобраћајне букваре и рефлектујуће прслуке.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске
инфраструктуре
У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 4 мере и 9
активности, од којих је једна у 1 припреми, 1 у току, 5 је завршено, а 2 нису започете.
Мера: „Планирање и подршка развоју пољопривреде“
У оквиру ове мере, планирано је 2 активности: 1 је завршена, а једна није започета.
Активности:
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-Није донет АП руралног развоја
-Спроведени су конкурси за стимулативне мере за пољопривредна удружења и кластере (два
јавна позива)
Мера: „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“
У оквиру ове мере, планирано је 3 активности, од којих је 1 у припреми, 1 у току и 1 није започета.
Активности:
-У припреми је израда планова комасације за спровођење постојећих планова комасације
-Спроведена је набавка за комасацију у Глогоњу. Закључивање уговора је у току.
-Активност унапређења транспарентности у изради годишњег програма заштите није започет.
-У току је унапређење рада пољочуварске службе (сачињено је 12 извештаја о раду)
Мера:„ Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“
У оквиру ове мере, планиране су 3 активности и све три су завршене.
Активности:
-Уређење атарских путева: Уређено 6,5 км у 2017. години и 5 км у 2018. години
- Подизање ветрозаштитних појасева: Засађено 5193 садница
- Одржавање каналске мреже: 148113 м уређених канала за 10 катастарских општина
Мера: „Програми едукације и акције“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност и она је завршена.
- Члановима пољопривредних удружења плаћено је 240 улазница за сајамске програме.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 5
активности, свих 5 је завршено.
Мера: „Планирање и анализа“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.
Активности:
-Мониторинг квалитета, воде, ваздуха и земљишта (сва планирана мерења су завршена према
плану)
-Вођење локалног регистра (редовно се ажурира и поднет је 1 извештај надлежном
Министарству)
Мера: „Повећање зелених површина“
У оквиру ове мере, планиране су 2 активности и оне су завршене.
Активности:
-Ревитализован је зелени појаса у Тополи (273 нових садница ситнолисног бреста)
- Повећане су зелене површине у оквиру грађевинске зоне у граду и селима (108 нових садница
сребрнолисног јавора у насељу Војловица, 5193 садница ситнолисног бреста, посађено 1832
комада лишћара. 785 комада четинара, површина цветњака 4860 м 2, посађено 97000 ком летњег
расада и 61300 комада јесењег расада)
Мера: „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града Панчева“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.
Активност:
- Уклањана је барска вегетација
- Постављена је дрвена осматрачница
- Постављене су инфо табле
- Набављена је опрема за одржавање
- Сачињено је 6 извештаја након обилазака терена
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 3
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активности, од којих су 2 у току, а 1 завршена.
Мера: „Затварање старе депоније“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је у току.
Активоност:
-Санација и рекултивација старе депоније је у току. Припремљена је пројектна документација.
Изграђен пројекат и предат на сагласност ресорном Министарству.
Мера: „Санација и затварање неусловних депонија у насељеним местима“
У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је у току.
Активност:
-Израда пројектно техничке документације за санацију депонија у насељеним местима Глогоњ,
Качарево, Б. Брестовац и Омољица) је у току. Добијене су сагласности Министарства за пројекте
санација депонија у Качареву и Омољици. Пројекти санације спремни за финансирање.
Мера: „Унапређење система управљања отпадом“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
- Завршена је едукација и промоција рециклаже, посебно намењена деци и омладини (2 издања
Екопедије, тираж 950 за ученике које похађају ОШ, IV разред

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења
алтернативних извора енергије
У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и 3
активности, од којих су 2 завршене, а 1 није започета.
Мера: „Развој локалне енергетске политике“
У оквиру ове мере планиранa je 1 активност и она је завршена.
Активност:
-Промовисано је ефикасно коришћење енергије и примера добре праксе обновљивих извора
енергије у оквиру ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов боље животне средине“
- Одржане су планиране промоције и представљени примери добре праксе на 4 промо догађаја,
са 115 учесника
- Реализована је прва година пројекта у складу са планираним активностима: 4 квартална
извештаја. Израђена су 4 квартална извештаја која имају позитивну оцену контролнихх органа.
Мера: „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, једна је завршена, а друга није започета.
Активности:
- Обезбеђено је суфинансирање за подршку коришћења алтернативних извора енергије
(Извршена је енергетска санација на 10 објеката (замена столарије, санација крова, изолација
спољних зидова)
- Није започето спровођење мера уштеде електричне енергије у систему јавне расвете
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније
израде просторног плана и урбанистичких планова
У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 6
активности ( са бројним подактивностима) , 3 активности су у току, а 3 нису започете.
Мера: „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“
У оквиру ове мере предвиђена су 2 активности и обе су у току.
Активности:
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Израда ПГР са 7 подактивности, као и израда ПДР планова детаљне регулације са 15
подактивности:
-У току је ПГР израда ПДР планова детаљне регулације: Целина 8 Комплекс Петрохемија,
Азотара Рафинерија нафте, измена и допуна ПГР Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву, (Целина
4) Караула са Јабучким путем и 4 б Скробара у насељеном месту Панчево, измена и допуна ГУП
Панчево
-Није започета измена и допуна ПДР (Целина 5) Кудељарац и Новосељански пут иза Надела,
-Завршена је измена ПГР Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
-У току је и израда ПДР планова детаљне регулације: ПДР за блок 87 (Комунална зона) у БНС,
ПДР за храстове шуме-површине за специјалне намене у КО Долово, измена и допуна ПДР
Градски стадион у Панчеву, измена и допуна ПДР Тесла Панчево, ПДР унутрашњег дела блока
040 у насељеном месту Панчево, ПДР дела блока 113 (Котеж 1), измена и допуна Мали рит, ПДР
привредне зоне блок 118 у Јабуци, ПДР комлекса Месер Техногас, измена и допуна ПДР
подцелина 6 ц – нова депонија, ПДР подручје Северне индустријске пословне производне зоне 2
у Панчеву, ПДР блока 089 у Панчеву
-Није започета израда ПДР лучког подручја
-Завршена је измена и допуна ПДР Хиподром Панчево и ПДР за подручје Стара Утва у Панчеву
-Израда просторног плана подручја посебне намене Поњавица је у току. Припремљен је предлог
плана.
Мера: „Веће укључивање јавности у процес израде планова“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности које нису започете.
Активности:
- Није започето унапређење јавног увида и учешће грађана у процесу израде планске
документације и промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса.
- Није започета промоција иновативних урбанистичких решења путем конкурса.
Мера: „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“
У
оквиру
ове
мере,
планиране
су
2
активности,
које
нису
започете.
Активости:
-Рад на унапређењу ГИС-а није започет
-Није започета активност размене знања у примени стандарда у изради планске документације
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено
осетљивих група
У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 3 мере и 4
активности од којих је 1 у току, 2 су завршене, а 1 није започета.
Мера: „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 у току, а 1 завршена.
Активности:
-У току је изградња социјалних станова
-У току је израда пројектно-техничке документације и комунално опремање на локацији
Хиподрум
-У припреми је изградња социјално становање – Светозара Милетића 29
-Завршена је изградња станова за социјално становање са комуналним опремањем и пројектном
документацијом у ул. Чумићева
-Завршено је увођење пилот програма социјалног предузетништва, за реализацију пројекта
,,Хелп“- смањење сиромаштва кроз запошљавање
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.
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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 2018. годину дефинисао је 4 мере и 11
активности од којих су 4 у току, 5 су завршене, а 2 није започета.
Мера: „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“
У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих 1 је у току, а 2 су завршене.
Активности:
-Завршена је модернизација опреме и процеса рада јавних служби (Пројекат: Унапређење
управљачких капацитета (унапређени капацитети куповином софтвера 7 лиценци, обучено 7
лица)
-Завршено је успостављање система за праћење, управљање и мерење учинка службеника
(Утврђени су циљеви за сваког службеника за 2018. год. и спроведен поступак оцењивања. -е
утврђују радни циљеви и извештаји о оцењивању.
- Завршено доношење годишњих програма стручног усавршавања запослених (Реализоване
активности предвиђене посебним програмом стручног усавршавања запослених)
- Завршено је информисање грађана о раду јавних служби (Информатор се редовно ажурира,
информације се редовно објављују на званичном сајту и достављају локалним медијима. Број
посета веб страници града се повећава)
- Није започето повећање територијалне и физичке доступности услуга и програма
- У току је увођење outsourcing принципа за специфичне и експертске consalting услуге
-У току је спровођење подактивности – Консултантске услуге – Пројекат ЈПП путна
инфраструктура, јавна расвета и градски и приградски превоз путника
- Завршена је припрема предлога пројекта
- У току је израда Стратегије привлачења инвестиција
Мера: „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“
У оквиру ове мере предвиђено је 2 активности од којих 1 је у току, а 1 је завршена.
Активности:
-У току је реализација интерсекторских развојних пројеката (Прибављена су средства за
реализацију интерсекторских пројеката. Три приоритетна интерсекторска пројекта одобрена су
за финансирање из екстерних извора.)
Подактивности:
-У току је суфинансирање пројеката ЕЕ – из средстава АП Војводина
- Спроведен је уговор о суфинансирању пројекта ,,Уз малу помоћ пријатеља“ из средстава АП
Војводина
- Завршено је уређење градског понтона на Тамишу
- Завршено је успостављање инструмената за праћење, анализу и ажурирање усвојених
стратешких и акционих планова и пројеката (унапређени су технички капацитети куповином
софтвера 7 лиценци унапређени су људски капацитети обуком за 7 лица)
Мера: „Унапређивање локалних и других прописа“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 је у току, а 1 није започета.
Активности:
-У току је активност преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са законима
-Није започето делегирање локалних иницијатива
Мера: „Управљање имовином града“
У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност од којих 1 није започета а 1 је у току.
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Активност:
-У току је развијање централизованог управљања имовином Града
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева
у понуду Београда
У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2018. годину дефинисао је 2 мере и 9
активности, од којих је 1 у припреми, 4 су завршене, а 4 нису започете.
Мера: „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“
У оквиру ове мере предвиђено је 8 активности од којих 4 нису започете и 1 је завршена.
Активности:
-Није започет пројекат Завршетак изградње Старог градског језгра према постојећој пројектној
документацији
-Није започета реконструкција улица у приобаљу
-Није започета реконструкција Народног музеја (Завршена је израда техничке документације)
- Није започета реконструкција Црвеног магацина према студији изводљивости (фазно)
- Донета је нова одлука о коришћењу приобаља
Мера: „Унапређење туристичке понуде“
У оквиру ове мере предвиђено је 3 активности од којих је 1 у припреми и 2 завршене.
Активности:
- Акциони план развоја туризма 2016-2020 је у припреми
- Завршено је унапређивање привредних туристичких манифестација (одржане су 3 манифестације)
- Завршена је изградња туристичке инфраструктуре на Поњавици (ангажована је чуварска служба, 2
пута је чишћено корито водотока, уклоњена инвазивна вегетација)
Закључци и препоруке
Стратегије и 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 како Стратегијом тако и Акционим плановима, 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 обимних
анализа стања и потреба и конкретних иницијатива приватног сектора, као што су изрази
интересовања за приватно-јавна партнерства, и локална самоуправа се први пут сусреће са
процедурама за реализацију таквих ЈПП, па у многоме зависи од подршке виших органа власти
као и инситутиција као што су Налед, СКГО и сл.
Потребно је у 2019. 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 ( потребно је
покренути поступак рецертификације) 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 посебно појачати подршку
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МСПП сектору и свим иницијативама које могу повећати стопу запослености, укључујући ту
посебно подршку усклађивању програма образовања са потребама привреде за одређеним
профилима радне снаге.
Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму
реализован, имајући у виду да је 72,7% активности спроведено, у току или у припреми.
Примећује се унапређење у односу на прошлу годину када је овај проценат износио 65%. За
17,3% активности нису се стекли институционални, административни, технички и/или
финансијски услови за њихово започињање, што је процентуално мање него у 2016. и 2017.
години. Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су у табеларном приказу
имплементације који прати наративни извештај, који је сачињен на основу достављених
података стручних служби.
Статус реализације активности
Није започето
Завршено
17,3 %

46,7%

У току
29,3%

У
припреми
6,7 %

Методолошка унапређења су увек добродошла, па је у том смислу пожељно 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. У
припреми стратешког документа за наредни период 2020-2027, 11 циљева Стратегије могло
би бити груписано у три/четири најважнија приоритета у складу са препорукама институција
као што су НАЛЕД, СКГО, РАС, усвојеним Законом 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 Програмским буџетом и
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 (већином из Плана капиталних инвестиција) 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 и ефикасног приступа планирању.
Од нових ресурса у реализацији стратешких циљева Града Панчева, евидентна је новооснована
Регионална развојна агенција „Јужни Банат“ д.о.о. која је пружила 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 и 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 ресурси - институт градског енергетског менаџера и новог
управљача на парком природе „Поњавица“ довели су до појачаних активности у релевантним
областима, а именовање Градског управитеља имовином сигурно би унапредило процес
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управљања имовином.
У складу са препорукама ЕУ и националном регулативом, 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.
У наставку:
-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2018.г
Према достављеним подацима Извештај саставила:
Татјана Медић, чланица 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 2018. ГОДИНУ
прилог

Панчево, мај 2019 . године
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
Реализована
Планирана
средства /
Програми/
Активности/
средства / извори
извори
Мере
пројекти
финансирања у
финансирања у
2018.
2018.
1.1.2 Сарадња са
Нису потребна
/
1.1 Програм мера пословном
средства
подршке за развој заједницом
МСПП

1.2 Унапређење
привлачења
инвестиција

1.2.2 Израда
Стратегије
привлачења
инвестиција
2017-2020

1.500.000,00
(од тога
450.000,00 из
средстава АПВ
Војводине из
2017. године)

336.389,10

1.2.3 Унапређење
управљања
капиталним
инвестицијама

Нису потребна
средства

/

Статус
активности Носиоци
/пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет

Да

У току

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Градска управа

Делимично

Завршено

Надлежне службе
ГУ

Да

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

- Обављене су
редовне
консултације
са Привредним
саветом и
привредницима.
Одржано je 4
састанка Привредног
савета у току 2018.
године
Укључена су у
Привредни савет три
нова члана инвеститори
- Донета је Одлука
ГВ о усвајању
Стратегије,
-Потписан је Уговор
са консултантском
кућом, од стране
добављача
достављен је 1 од
планирана 2
периодична
извештаја.
Усвојен Извештај о
реализацији ПКИ
2015-2017 и усвојен
План капиталних

Планирана је
обука за
чланове
Привредног
савета, у
оквиру израде
за Стратргију
привлачења
инвестиција

У 2019.
години ће се
према
усвојеном
временском
плану
реализовати
Уговор и
доставити
Скупштини на
усвајање
Извештај о
реализацији
ПКИ 20182020
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства / извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања у
2018.

Статус
активности Носиоци
/пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

инвестиција 20182020
1.2.4 Сарадња са
институцијама
НАЛЕД, СКГО,
РАС, РАВ, РРА
Јужни Банат,
Сенат привреде
Србије и др.
(сајамски
наступи)
1.Заједнички
сајамски наступи
са АПВ/РАВ

2. Чланство у
FECC

3. Чланство у
РРА Јужни Банат

Завршено

1.
Заједнички
сајамски наступи
са АПВ/РАВ
брисати

1.
Сајамски
наступи

2.800.000,00/Буџет
града
2.800.000,00
/Буџет града
FECC
2.
FECC 100.000,00/ 2.
Буџет града
60.442,00
/Буџет града
РРАЈБ

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Градска управа

Да.

- Реализована су 2
наступа на ино
сајмовима:
Франкфурт и
Минхен
- FECC: одржан
Карневал 2018
- РРАЈБ: Заједнички
аплицирано на 3
пројекта,
- НАЛЕД: одржане
су 2 обуке за
ресертификацију
града Панчева,
искуство града
Панчева
представљено на 2
скупа у организацији
НАЛЕД,
-Донета одлука ГВ о
приступању
ресертификацији
града Панчева као
града са повољним
пословним
окружењу
(БФЦСЕЕ)

Планирана
чланарина за
сајмове
2.800.000,00,
за РРАЈБ
12.000.000,00
и за НАЛЕД
2.000.000,00
Наставак даље
сарадње са
институцијама
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства / извори
финансирања у
2018.
3.
РРАЈБ
18.000.000,00
/Буџет града

4. Чланство у
НАЛЕД-у

1.2.5
Рационалније
коришћење
ресурса кроз
јачање јавноприватног
партнерства
1. Пројекат ЈПП
Изградња и
одржавање
локалне путне
инфраструктуре
(консултантске
услуге)
2. Пројекат ЈПП
Замена јавне

Реализована
средства /
извори
финансирања у
2018.

Статус
активности Носиоци
/пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

Градско веће,
Делимично. Од 3 предлога ЈПП,
Секретаријат за
један је усвојен од
привреду и
стране републичке
економски
Комисије/Скупштине
развој,Секретаријат
града
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
1.Предлог пројекта
послове,
ЈПП усвојен од
Секретаријат за
стране републичке
јавне набавке,
комисије
Секретаријат за
финансије, ЈП, ЈКП

У 2019.
години
припрема
концесионог
акта за
поверавање
делатности
АТП-у.

3.
5.991.589,00-IV
рата чланарине
за 2017. годину
12.000.000,00
/Буџет града

4.
НАЛЕД
4.
2.050.000,00/Буџет
НАЛЕД
града
590.200,00
/Буџет града
457.703,00
Буџета града
5.000.000,00
Распоред салда из
2017. године

1.
2.844.000,00 /
Буџет града за
консултантске
услугеПројекат ЈПП
путна
инфраструктура
2.
1.434.000,00 /
Буџет града за

У
припреми

2.Израда пројекта је
у току.
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства / извори
финансирања у
2018.

расвете и
инсталирање
опреме
(консултантске
услуге)

Статус
активности Носиоци
/пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

33.187.148,33
/ УКУ

1.3.6
Нису планирана
Инфраструктурно средства
опремање

32.848.101,32
/ УКУ

/

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

3.Израда пројекта је
у току.

3.
593.040,00 /
Буџет града за
консултантске
услугеПројекат ЈПП
градски и
приградски
превоз путника

3. Пројекат ЈПП
Градски и
приградски
превоз путника
(консултантске
услуге)
1.3.2 Фазно
инфраструктурно
1.3
опремање
Инфраструктурно Северне
опремање радних индустријске
зона
зоне

Реализована
средства /
извори
финансирања у
2018.
консултантске
услугеПројекат ЈПП
јавна расвета

Завршено

У
припреми

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ЈКП Водовод и
канализација

Да

Надлежне
организационе
јединице ГУ,

Делимично

- Изграђено 620 м
саобраћајнице са
припадајућом
инфраструктуром
- Северна
индустријска зона је
спремна за прве
кориснике (у Зони је
изграђена прва
фабрика фирме ZF
Serbia)
- Предузете су
активности на
проширењу СИЗ.

Прибавити
средства из
других извора
финансирања
за изградњу
тротоара и
пројектовање
и изградњу
кружног тока
код Северне
индустријске
зоне
Очекује се
усвајање ПДР
за зону Север
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства / извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања у
2018.

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Статус
активности Носиоци
/пројекта
Превобранилаштво

greenfield
локација

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

Донета је Одлука о
изради ПДР за зону
Север 2 и у току је
израда ПДР-а

2

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања
Планирана
Реализована
Да ли је
Програми/
Активности/
средства /
средства /
Статус активности
остварен
Индикатори
Мере
пројекти
извори
извори
/ пројекта
Носиоци
очекивани
остварених
финансирања финансирања
резултат?
резултата
у 2018.
у 2018.
(реализовани)
2.2 Пружање 2.2.1 Увођење
подстицаја за олакшица и
почетнике у
подстицаја
бизнису и
технолошке
- Конкурс за
вишкове
набавку машина и 4.000.000,00
-910.000,00 за
Завршен
Градоначелник, Да.
- Закључена су 2
опреме за МСПП Буџет града
уговоре
Надлежне
уговора по
сектор
за 2017.
закључене у
организационе
конкурсу из 2017.
годину
2017. години
јединице ГУ
године
-1.149.685,00
- закључена 3
за уговоре
уговора по
закључене у
конкурсу из 2018.
2018. години
године,
2.2.2 Подршка
990.000,00 /
старим занатима и Буџет града
домаћој
за 2018.
радиности

30.000,00
Конкурс
аматеризматакмичење-

Завршен

Секретаријат за
привреду и
економски
развој,

Да.

Реализована 1
манифестација –
Новогодишњи
базар

Напомене за 2019.
и даље планирање

Планирано
5.000.000,00
динара за конкурс
за МСПП

Планирано је
935.000,00 за
Манифестацију
Новогодишњи
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
најбољи етно
производ

Статус активности
/ пројекта

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

960.000,00
Новогодишњи
базар
2.3 Стварање
услова за
запошљавање
технолошких
вишкова и
незапослених
кроз обуке за
дефицитарна
занимања

2.3.1 Ангажовање
привредних
друштава и
образовних
установа у циљу
обуке
технолошких
вишкова и
незапослених
лица
- Реализација
мере ЛАПЗ-а за
2018. годину:
1. Унапређење
конкурентности
средњих
школа путем
побољшања
услова за
извођење
практичне наставе

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
Реализован 1
конкурс Конкурс
аматеризматакмичењенајбољи етно
производ

Напомене за 2019.
и даље планирање
базар

Повећати буџет и
број мера.

Завршено

1.
1.500.000,00
Буџет града

1.
1.499.834,00
Буџет града

1. Завршено

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

Да

Спроведене су све
планиране мере
ЛАПЗ-а 2018.

1.Да.

1.Подржано и
реализовано 6
пројеката
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус активности
/ пројекта

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

2. Правнофинансијско
саветовање у
пословању

2.
2.000.000,00
Буџет града

2.
/

2.Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој

2.Да

2.Закључен уговор
са добављачем
услуге

3. Студентска
летња пракса

3.
700.000,00
Буџет града

3.
839.384,92
Буџет града

3.Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој

3.Да.

3.Закључен уговор
са 45 лица од
укупно
пријављених 46

4.
6.000.000,00
Буџет града

4.
Пренета
средства НСЗ
у целости

4.Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој, НСЗ

Да.

4.Закључени
уговори са 45 лица
(32 жене и 13
мушкараца) од 45
пријављених
кандидата.

5.
4.500.000,00
Буџет града

5.
Пренета
средства НСЗ
у целости

5. Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој,НСЗ

Да.

5.Закључен је
споразум са НСЗ и
30 лица закључило
уговоре (22
мушкарца и 8
жена)

4. Стручна пракса

5. Јавни радови за
категорије теже
запошљивих лица

Напомене за 2019.
и даље планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус активности
/ пројекта

6. Субвенције
6.
почетницима у
4.116.155,00
бизнису –
Буџет града
самозапошљавање

6.
3.400.000,00
Буџет града

6. Завршено

7. Женско
7.
предузетништво – 1.000.000,00
самозапошљавање Буџет града

7.
1.000.000,00
Буџет града

7. Завршено

8. Јавни радови за
категорије теже
запошљивих лица
– развој услуга
лични пратилац

8.
Пренета
средства НСЗ
У целости

8.Завршено

8.
3.700.00,00
Буџет града

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Секретаријат за
привреду и
економски
развој

Да

Секретаријат за
привреду и
економски
развој

Да.

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

Да.

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомене за 2019.
и даље планирање

6.Закључени
уговори са 13 лица
(4 жене и 9
мушкараца) за
самозапошљавање
од 32 пријаве

7. Од 8
пријављених,
закључено 4
уговора за
самозапошљавање
са предузетницама
8. Закључени
уговори са 30 лица
(9 жена и 21
мушкарцем)
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус активности
/ пројекта

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомене за 2019.
и даље планирање

питања.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
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Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
Према буџету
пројеката

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

1. Изградња
потамишког
колектора II фаза

1.
УКУ
86.960.097,00/
Град Панчево
86.960.097,00

1.Извршење
према
ситуацијама

1.
У току

1. Делимично

1. Закључен уговор.
Реализовано 80%
радова. Потребно
измештање гасовода
са трасе потамишког
колектора

2.
Инфраструктурно
опремање
,,Северне
индустријске
зоне“ у Панчеву

2.
УКУ
33.187.148,00

2.
УКУ
33.187.148,00

2.
Завршено

2. Да

2. Закључен уговор.
Изграђено 620 м
саобраћајнице

Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.1 Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструктуре

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

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта
У току

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Секретаријат за Делимично.
привреду и
економски
развој, ЈП,
ЈКП, СЛАП
менаџери и
координатор,
ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
инвестиције

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

- За 13 пројеката
комуналне
инфраструктуре
аплицирано код
екстерних извора
финансирања
- За 5
инфраструктурних
пројеката
прибављена су
средства за
реализацију
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

3. Изградња
недостајуће
канализационе
мреже у улици
Пелистерској

3.
Пок.сек.за
пољопривреду
3.247.689,00/
Град Панчево
3.380.248,00

3.
3.
Пок.сек.за
Завршено
пољопривреду
3.247.689,00/
Град Панчево
3.380.248,00

4. Изградња
недостајуће
водоводне мреже
у улици Јабучки
пут у Панчеву водни и фекални
објекти

4.
Пок.сек.за
пољопривреду
13.246.139,00/
Град Панчево
5.951.164,00

4.
Извршење
према
ситуацијама

5. Боље сутраунапређење
услова становања
у насељу
Шумице-Панчево

5.
Пок.сек.за
социјалну п.
800.000,00/
Град Панчево
1.000.000,00

5.
/

Активности/
пројекти

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

3. Да

3. Изграђена 242 м
канализационе
мреже

4. У току

4. Делимично

4. Закључен уговор
Реализовано 80%
радова

5. У току

5. Делимично

5. Закључен уговор

Напомене за
2019. и даље
планирање

27

Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.2 Уређење
објеката јавне
намене и јавних
простора

3.2.3 Уређење
пијачних простора
у свим насељеним
местима

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

1.Пијаца у Јабуциреконструкција и
доградња пијаце
са изградњом
санитарног чвора
и паркинг
простора

1.
50.000,00 /
Буџет Град

1.
/

2. Пијаца у
Јабуци-израда
техничке
документације и
извођење радова
на реконструкцији
надстрешнице

2.
2.100.000,00 /
Средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

2.
/

3. Пијаца у
Глогоњу –
реконструкција
надстрешнице

3.
1.635.000,00 /
Средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

3.
/

3.2.5 Проширење
гробаља у

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

У току.

Делимично.

1.
У току

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)
Сва три пројекта су у
току.

1.
1. Делимично
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

1. Изграђен је
санитарни чвор и
паркинг простор
- У току је
пробављање
употребне дозволе за
извршене радове

2.
У току

2.
Секретаријат за 2. Делимично
инвестиције
ГУ Панчево

2. Закључен је
уговор са
пројектанском кућом
У току је израда
техничке
документације

3.
У току

3.
3. Делимично
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

3. Закључен је
уговор са
пројектанском
кућом. У току је
израда техничке
документације.

Завршено

Напомене за
2019. и даље
планирање

Да
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

1.
16.750.000,00
Средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

1.
16.750.000,00
/
Буџет града

1.
Завршено

1.
1.Да
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

2.
2.700.000,00 /
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године

2.
2.700.000,00 /
Буџет града

2.
Завршено

2.
2. Да
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

У току

Секретаријат за Делимично
инвестиције
ГУ Панчево

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

насељеним
местима
1. БНС – извођење
радова на
изградњи капеле
на источном
гробљу
2. Глогоњ –
изградња
саобраћајних
површина и
партерно уређење
око капеле са
израдом техничке
документације
3.2.6 Изградња
јавне гараже и
тоалета

1. Изграђена капела
на источном гробљу
у БНС

2. Уређено гробље у
Глогоњу

1. Изградња
паркинг простора
код Матице
Словачке са
израдом техничке
документације

1.
650.000,00 /
Средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

1.
650.000,00

1.
Завршен

1.
1. Да.
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

1. Реализован
Уговор, изграђен
паркинг.

2. Изградња
паркинг простора
испред МЗ
Војловица са

2.
1.010.000,00 /
Средства
кредита по

2.
1.010.000,00

2.

2.
2. Да.
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

2. Реализован
уговор. Изграђен
паркинг.

Завршен
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
Одлуци из 2016.
године

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

3. Израда
пројеката
паркинга у ул.
Маршала Тита и у
ул. Олге Петров

3.
145.000
Буџет града за
2018

3.
145.000

4. Јавни тоалети

4.
17.000.000,00 /
Буџет града

Активности/
пројекти
израдом техничке
документације

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

3.
Завршено

4.
16.930.200,00
4.
У току

3.2.8 Изградња
унутарблоковских
саобраћајница и
комуналне
инфраструктуре

У
припреми

3.
МЗ Брестовац
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

3. Да.

4.
4. Делимично.
ЈКП Хигијена
Секретаријат за
инвестиције
ГУ Панчево

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

- Израда техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу
дворишта у улици
1. Браће
Јовановића бр.33

1.
800.000,00 /
средства

1.
/

1.Делимично
1.
У току

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

3. Спремна
пројектно техничка
документација

3.
Извршење
уговора се
очекује у 2019.
години.

4. Закључен уговор
за реконструкцију и
санацију јавног
тоалета са израдом
пројектно-техничке
документације
- Закључен уговор о
вршењу стручног
надзора
- Усвојен план
детаљне регулације

4. Очекује се
реализација у
2019. години

1. У току је израда
пројекта за
реконструкцију и
доградњу дворишта
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
„Америчке
зграде“

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
кредита по
Одлуци из 2016.
године

2.Касапиновићева
2.
1.500.000,00 /
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
3.Браће
Јовановића 24

3.2.9 Заговарање
принципа урбане
културе,
превенција и
санирање
неадекватне
градње
- Попис
незаконито
изграђених
објеката

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

у улици Браће
Јовановића 33
Америчке зграде

2.
/

2.
У
припреми

2. Не

3. Не

3.
/
3.
1.000.000,00 /
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године
Нису планирана
средства

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

2. Одустало се од
пројактовања док се
не реше имовинскоправни послови
3. Одустало се од
пројактовања док се
не реше имовинскоправни послови

3.
У
припреми

/

У току

Секретаријат за Делимично
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
инспекцијске
посове,
Комунална
полиција

- 626 пописаних
објката
- 1282 издатих
Решења

Наставља се
поступак
доношења
решења о
озакоњењу
објеакта
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

3.3.1 Програм
одржавања,
обнове и заштите
бунара и
изворишта
- Ликвидација
напуштених
бунара
Израда и овера
Елабората
билансних
резерви
подземних вода
Бушење бунара

3.3.2. Изградња и
реконструкција
објеката у оквиру
ППВ
- Израда
пројектно
техничке
документације за
препумпавање
воде од прања
филтерских поља
Увођење процеса
секундарне

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

3.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

2.099.844,400/
ЈКП Водовод
и
канализација

1.450.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

870.000,00
ЈКП Водовод
и
канализација

12.500.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

7.672.912,08
ЈКП Водовод
и
канализација

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

У току

ЈКП Водовод и
канализација

/
ЈКП Водовод
и
канализација

9.000.000,00/
ЈКП Водовод и

/
ЈКП Водовод

Напомене за
2019. и даље
планирање

Делимично

- Завршени радови
на ликвидацији 30
бунара
- Смањена
вероватноћа
загађења изворишта

Наставак
планираних
активности

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

Наставак
планираних
активности

ЈКП Водовод и
канализација

Да

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

- Завршени радови
(у току је одбрана
Елабората испред
комисије АП
Војводине)
- Завршени радова на
бушењу бунара
- Повећан капацитет
изворишта за око 150
lit/sec
- Потписан Уговор
са пројектантом

Завршено

У току

Завршено

У току

2.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

У току

У
припреми

Наставак
планираних
активности
Наставак
планираних
активности

Делимично

ЈКП Водовод и
канализација

Не

/

Наставак
планираних
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
аерације на НФ и
СФ

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
канализација

3.3.3 Израда
пројектно
техничке
документације за
завршетак радова
на изградњи
водоводне
инфраструктуре
на територији
Панчева
1. Изградња
секундарне
водоводне мреже
у улици Јабучки
пут (од доо
"Кртола" до ПС
Караула )
- І фаза
2. Изградња
водоводне мреже
за насеље Стари
Тамиш

По пројектима

3. Изградња
водоводне мреже

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
и
канализација
/

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање
активности

У току

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

- Добијање одобрења
за извођење радова

- Изграђена
водоводна мрежа за
обе предвиђене фазе
у дужини од 3738 m
- У току прикључење
будућих корисника
на градску
водоводну мрежу
- Изграђена
водоводна мрежа у
дужини од 2972 m
- У току прикључење
будућих корисника
на градску
водоводну мрежу

13.246.139,40
Пок.сек.за пољ.
9.790.625,00
Буџет града

19.014.570,00
Град Панчеви
и Пок.сек.за
пољ.

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

15.727.615,00/
ЈКП Водовод и
канализација

15.727.615,00
ЈКП Водовод
и
канализација

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

3.000.000,00/
ЈКП Водовод и

2.894.623,00/
ЈКП Водовод

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

- Изграђена
водоводна мрежа у
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
канализација

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
и
канализација

4. Изградња
водоводне мреже
у улици
Охридској

Нису планирана
средства

/

5. Изградња
водоводне мреже
у улици
Скадарској

Нису планирана
средства

6. Израда
пројектнотехничке
документације за
изградњу
водоводне мреже
дуж
Баваништанског
пута од Дома
слепих до краја
старог пута са
просецима

Нису потребна
средства

Активности/
пројекти
у улици
Пелистерскојпросек

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Није
започето

ЈКП Водовод и
канализација

Не

дужини од 341 m
- У току прикључење
будућих корисника
на градску
водоводну
/

/

Није
започето

ЈКП Водовод и
канализација

Не

/

/

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

Добијено одобрења
за извођење радова

Напомене за
2019. и даље
планирање

Обезбедити
средства за
реализацију
пројекта
Средства
планирана у
Програму
пословања
ЈКП Водовод и
канализација
за 2019.
годину

(пројектно
техничку
документацију
израђује ЈКП
Водовод и
канализација)
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
7. Изградња
водоводне мреже
дуж
Баваништанског
пута (од Дома
слепих до краја
старог пута са
просецима)
8. Изградња
водоводне мреже
за насеље
Скробара-1. фаза
9. Изградња
водоводне мреже
од улице Доситеја
Обрадовића до
Луке Дунав

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
6.500.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
4.326.082,50
ЈКП Водовод
и
канализација

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Нису планирана
средства

/

Није
започето

Нису планирана
средства

/

10. Изградња
водоводне мреже
дуж
Новосељанског
пута

3.500.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

4.927.121,50
ЈКП Водовод
и
канализација

3.3.4 Прикључење
на градску
водоводну мрежу
за насељена места

5.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

3.750.000,00
ЈКП
Водовод и
канализација

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

Да

- У току је извођење
радова

Наставак
планираних
активности

ЈКП Водовод и
канализација

Не

/

Није
започето

ЈКП Водовод и
канализација

Не

/

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

- Изграђена
водоводна мрежа у
дужини од 852 m
- У току прикључење
будућих корисника
на градску
водоводну мрежу
/

Обезбедити
средства у
2019. години
(29.643.140,87)
Средства
планирана у
Програму
пословања
ЈКП Водовод и
канализација
за 2019.
годину
Наставак
планираних
активности

Наставак
планираних
активности
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
Јабука, Долово,
Качарево, Глогоњ,
Б.Н. Село и
реконструкција
водоводних мрежа
у Глогоњу, Б.Н.
Селу и Долову
3.3.6 Завршетак
изградње
канализационе
мрежe на
територији града
према Плану
капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града
Панчева
1. Изградња
канализационе
мреже у улици
Пелистерскојпросек

2. Израда
пројектно
техничке
документације за

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Средства
планирана у
оквиру
појединачних
пројеката

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

У току

ЈКП Водовод и
канализација,
Надлежне
организационе
јединице ГУ

Делимично

/

- Изграђена
канализациона
мрежа у дужини од
231m
- У току је
прикључење будућих
корисника на
градску
канализациону
мрежу
- Исходовани услови
јавних и ЈКП

3.247.689,44
Пок.сек.за пољ.
и
4.705.836,00
Буџет града

6.591.907,30
Град Панчеви
и Пок.сек.за
пољ.

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

739.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

/

У току

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

Напомене за
2019. и даље
планирање
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
изградњу
секундарне канал.
мреже дуж
Новосељанског
пута
3. Израда
пројектнотехничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже дуж дела
улице
Шарпланинске
4. Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу
канализационе
мреже у улици
Баваништански
пут – просек код
старог бувљака

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

677.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

677.000,00
ЈКП Водовод
и
канализација

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација

Да

Нису планирана
средства

/

У току

Град Панчево
путем ЈКП
Водовод и
канализација

Делимично

(биће рађено
заједно са
Хиподромом)

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

- Добијено Одобрење
за извођење радова

Израда
пројектно
техничке
документације
ради се у
оквиру
уређења
подручја
Хиподром
1.500.000,00
Град Панчево

5. Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу
канализационе

Нису планирана
средства

/

Није
започето

ЈКП Водовод и
канализација

Не

/
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
мреже у улици
Козарачкој -старој
6. Замена дела
бетонског
колектора
фекалне
канализације
110/60 у улици
Моше Пијаде
7. Реконструкција
дела бетонске
фекалне
канализације у
улици
Карађорђевој
3.3.8 Фазна
изградња
потамишког
колектора са
црпном станицом
- I фаза

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

20.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

/

У току

ЈКП Водовод и
канализација

20.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

/

У току

У току

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

Делимично

- Добијено одобрење
за извођење радова
- Потписан Уговор
са извођачем радова

Наставак
планираних
активности

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

- Добијено одобрење
за извођење радова
- Потписан Уговор
са извођачем радова

Наставак
планираних
активности

ЈКП Водовод и
канализација

Да

- Изграђена
канализациона
мрежа у дужини од
3692 m
- Прикључена
Северне
индустријске зона на
градску
канализациону
мрежу
- Завршено 80%
радова

232.605.837,90/
Град Панчево

234.697.572,29 Завршено
Град Панчево

- II фаза

86.960.097,31
УКУ и
86.960.097,31
Град Панчево

92 %
У току
105.249.791,94
град Панчево
и УКУ

ЈКП Водовод и
канализација

Делимично

3.3.9 Израда

3.000.000,00/

/

У току

ЈКП Водовод и

Делимично

Наставак
планираних
активности
Наставак
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
пројектнотехничке
документације за
унапређење
система
атмосферске
канализације на
територији
Панчева
-Проширење –
доградња КЦС у
улици Суботичкој
Изградња и
одржавање
система
атмосферске
канализације у
Панчеву
1.Израда техничке
документације и
изградња кишне
канализације у
улици Моше
Пијаде од броја
106 до 116
2.Израда техничке
документације за
изградњу кишне
канализације у
улици

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
ЈКП ЈКП
Водовод и
канализација

1.
7.709.614,00
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

2.
1.100.000,00
средства
кредита по
Одлуци из 2016.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

канализација

Напомене за
2019. и даље
планирање
планираних
активности

Завршено

Да

7.000.000,00

Завршено

Секретаријат за Да
инвестиције

1.053.000,00

Завршено

Да

Наставак
изградње у
2019. години

Решен проблем
одвођења
атмосферске воде

Добијена
грађевинска дозвола
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
Добровољачкој

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
године

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

3.3.11 Одржавање
система за
одбрану од
поплава на
територији града

3.4 Унапређење
саобраћајне
мреже и услуга
јавног
саобраћаја

1. Набавка
пумпи/агрегата

1.
2.000.000,00 /
Буџет Града

1.
2.000.000,00 /
Буџета Града

2. Опремање
ситуационог
центра

2.
1.500.000,00 /
Буџет Града

2.
1.500.000,00 /
Буџета Града

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

1.500.000,00 /
Буџет Града

1.500.000,00
Буџета Града

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Завршено

Штаб за
Да
ванредне
ситуације,
Секретаријат за
послове
градоначелник,
градског већа и
скупштинске
послове,
Водопривредно
предузеће
Тамиш-Дунав

- Набављен једна
пупма/агрегат
- Опремљен
ситуациони центар

Завршено

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
АТП

- Уређена 3
стајалишта

Да

Напомене за
2019. и даље
планирање
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
Спровођење мера
из програма
коришћења
средстава
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
(1) Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре

(2) Унапређење
саобраћајног
васпитања и
образовања

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

7.202.000,00
Буџет Града

1.979.927,22 /
Средства од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Завршено

Да

1.
Завршено

1.
Завршено

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ЈКП Хигијена

1. Да.

2. Да.

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

Закључени уговори
трају и у 2019.
Све четири мере из
Програма су
реализоване у
планираном обиму за
2018.г:
(1)
- Означено 12
пешачких прелаза
ретрорефлектујућим
маркерима
- Издато 114 решења
о техничкој
регулацији
саобраћаја
- Постављено 6
детектора брзине
кретања возила
(2)
- 1142 ђака прошло
на саобраћајном
полигону
- 1200 ђака првака
опремљених
саобраћајним
букварима и
светлорефлектујућим
прслуцима
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

(3) Превентивнопромотивне
активности

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

3.
Завршено

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

3. Да.

Индикатори
остварених резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање

3)
- 5 пројеката и
кампања намењених
унапређењу
безбедности
учесника у
саобраћају
(4) Израђено 11
пројеката техничке
регулације
саобраћаја.

(4) Израда
пројеката

4.
Завршено

4. Да.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Планирана
Реализована
Статус
Програми/
Активности/
средства /
средства /
активности Носиоци
Мере
пројекти
извори
извори
/ пројекта
финансирања у
финансирања
2018.
у 2018.
4.1.2 Доношење
Нису планирана
/
Није
Секретаријат за
годишњих АП
средства
започето
пољопривреду и
4.1 Планирање и
руралног развоја
рурални развој

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
Не

Индикатори
остварених
резултата

Напомене
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере
подршка развоју
пољопривреде

4.2 Програми
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

Активности/
пројекти

4.1.5 Конкурс за
стимулативне
мере за
пољопривредна
удружења и
кластере
- Јавни позив

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Подршка
4.400.000,00
пољопривредним динара
газдинствима, у
износу од
400.000 динара и подршка ОЦД
у износу од
4.000.000,00
динара

Аграрни буџет Програм подршке
за спровођење
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја
4.2.1 Израда
планова
25.414.131,00
комасације за
динара
спровођење
постојећих
планова
комасације
Пројекат:
Комасација (град
Панчево),
Пољопривреда

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

715.392,82
динара

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

Да

Два Јавна позива
за су/финансирање
пројеката/програма
из области
пољопривреде и
руралног развоја
за град Панчево за
2018. годину

У
припреми

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Комисија за
комасацију

Не

Није остварен
индикатор.
Спроведена је
јавна набавка за
комасацију у
Глогоњу.
Закључивање
Уговора је у току,
уложен је захтев за
заштиту права

Напомене
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

4.3 Унапређење
пољопривредне
инфраструктуре

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

4.2.3 Унапређење Нису потребна
транспарентности средства
у изради
годишњег
програма
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта и
процедуре закупа

/

Није
започето

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

/

4.2.4
Унапређивање
рада
пољочуварске
службе

21.305.780,00
динара
и
6.250.000,00
динара

У току

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

Делимично

- Сачињено 12
извештаја о раду
пољ. службе

4.3.1 Уређење
атарских путева

19.750.000,00
динара
(Средства АП
Војводине) за
уређење
атарских путева
и отресишта у
2017. години
и
33.860.385
редовно
одржавање
некатегорисаних

21.305.780,00
динара
(обавезе из
2017. године)
6.250.000,00
динара
47.096.833,25
динара
16.381.735,84
динара
Град
Панчево:
30.715.097,41
динара
и
23.351.562,89
динара

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
МЗ насељених
места

Да

6,5 км (2017.
година)
+
5 км (2018. година)

Активности/
пројекти

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници,
- позиције 138 и
139 у укупном

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата

Напомене
за 2019. и
даље
планирање

АПВ:
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
износу од

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
атарских путава
у 2017. години

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
7.005.468,87
Град
Панчево:
16.346.094,02
динара

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

3.000.000,00 из
буџета
10.000.000,00
динара

10.000.000,00
динара

Завршено

30.000.000,00 /
Покрајински
секретаријат за
пољопривреду

29.941.714,55
динара без
ПДВ-а
(АПВ:

Завршено

11.258,603,00
Средства АПВ за
уређење
атарских путева
и отрешишта у
2018. и
26.270.073
средства града.

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних
појасева на
територији града
према пројекту
Пројекат: Главни
пројекат
подизања
ветрозаштитних
појасева на
територији
општине Панчево
4.3.5 Одржавање
каналске мреже
према
оперативном

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
ЈКП Зеленило

Да

Засађено 5193
садница

ЈКП Водовод и
канализација,
Надлежне
организационе

Да

148.113 m
уређених канала за
10 катастарских
општина

Напомене
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

плану

4.4 Програми
едукација и акције

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

100.000 динара /
Буџет Града

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
7.615.026,40
динара без
ПДВ-а, Град
Панчево:
22.326.638,15
динара без
ПДВ-а+
укупан ПДВ
у износу од
5.988.342,80
динара)

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

96.260,00

Завршено

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата

Да

-Члановима
пољопривредних
удружења плаћено
је 240 улазница за
присуство
сајамским
програмима

Напомене
за 2019. и
даље
планирање

јединице ГУ

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

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

5.1 Планирање
и анализа

5.1.2
Мониторинг
квалитета
ваздуха, воде,
земљишта и
буке

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори остварених
резултата (реализовани)

Завршено

Делимично. 5
мера је
завршено, а
једна није
започета.

Сва планирана мерења у 2018
су завршена.

1.
Да

(1) Мерење буке – -1 уговор
Закључен је Уговор, 1
ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41
ЛОКАЦИЈА

1. 2.375.760
1. 4.500.000

1.
Завршено

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

Напомене
за 2019. и
даље
планирање
Настављају
се мерења
по
уговорима
који нису
истекли у
2018. г.

2. 1.523.100
2. 2.100.000

2.
Завршено

2. Да

(2) Испитивање површинских
водеа – закључен је 1 уговор,
6 ИЗВЕШТАЈА/6 КАМПАЊА
НА 8 КУПАЛИШТА

3. /
3. 3.500.000
4. 2.760.000

4. 1.697.405

3. Није
започето
4.
Завршено

3. Не
4. Да

(3) Испитивање подземних
вода
(4) Испитивање ваздуха,
додатна мерења квалитета
ваздуха – 2 уговора
1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА

5. 2.160.000

5. 1.050.220

5.
Завршено
5. Да

(5) Испитивање полена -1
уговор
1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/24
БИЉНЕ ВРСТЕ
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Програми/
Мере

5.3 Повећање
зелених
површина

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

6. 6.200.000

6. 1.542.960

5.1.5 Вођење и
ажурирање
локалног
регистра
загађивања
животне
средине
5.3.4
Ревитализација
заштитног
зеленог појаса
у Тополи

Средства нису
потребна

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

Средства нису
предвиђена

1.742.764,00

/

Статус
активности Носиоци
/ пројекта
6.
Завршено

Завршено

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори остварених
резултата (реализовани)

6. Да

(6) Одржавање система за
континуални мониторинг
ваздуха -1 уговор
број мерених параметара 27
на 4 мерне станице , 13 врсте
параметара, сатно
извештавање(на сајту) дневно
извештавање , месечно и
годишње.
- Редовно се ажура локални
регистар. Поднет један
извештај надлежном
министарству

Секретаријат за
заштиту
животне
средине

Да

1.742.041,67

Завршено

Секретаријат за
заштиту
животне
средине, ЈКП
Зеленило

Да

-Реализован пројекат и
извршена ревитализација
зеленог појаса
- 273 нових садница
ситнолисног бреста

/

Завршено

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ЈКП Зеленило,
ЈКП и МЗ
насељених
места

Да

Реализован је пројекат и
извршена ревитализација
зеленог појаса :
- 108 нових садница
сребрнолисног јавора у
насељу ,,Војловица“
-5193 садница ситнолисног
бреста

Напомене
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

5.4 Унапређење
стања
заштићених
природних
добара на
територији
града Панчева

Активности/
пројекти

5.4.1 Санација
и
ревитализација
Парка природе
Поњавица,
према пројекту
(I фаза)
- Годишњи
програм
управљања
парка природе
„Поњавица“ за
2017.

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

12.347.024,00

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

12.346.500,40

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Завршено

Секретаријат за
заштиту
животне
средине,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
инвестиције

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Да

Индикатори остварених
резултата (реализовани)

Напомене
за 2019. и
даље
планирање

Посађено 1832 комада
лишћара, 785 комада
четинара.
Површина цветњака 4860 м2,
посађено 97000 ком летњег
расада и 61300 ком јесењег
расада
Уговор бр. XI-13-404-35/2018
- Уклањана барска вегетација
- Постављена дрвена
осматрачница
- Постављене табле
- Набављена опрема за
одржавање
- Сачињено 6 извештаја након
обилазака
- Унапређено стање парка
природе „Поњавица“ по свим
кључним критеријумима- број
теренских интервенција, број
обележених места, метри
подигнутих појасева, број
акција чишћења...

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
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Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
Средства нису
предвиђена

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
/

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

Средства нису
предвиђена

6.4.8 Едукације
и промоција
рециклаже,
посебно
намењена деци
и омладини

500.000

Програми/
Мере

Активности/
пројекти

6.1 Затварање
старе градске
депоније

6.1.3 Санација
и
рекултивација
старе депоније

6.2 Санација и
затварање
неусловних
депонија у
насељеним
местима

6.4 Унапређење
система
управљања
отпадом

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
Делимично

У току

Секретаријат за
заштиту
животне
средине, ЈКП
Хигијена

/

У току

Секретаријат за
заштиту
животне
средине, ЈКП
насељених
места

Делимично

499.510,00

Завршено

Секретаријат за
заштиту
животне
средине, ЈКП
Хигијена

Да

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
- Припремљена
пројектна
документација.
Израђен пројекат и
предат на
сагласност
ресорном
Министарству
-Добијене су
сагласности
министарства за
пројекте санација
депонија у
Качареву и
Омољицу Пројекти
санације спремни за
финансирање.

-Израђена су и
дистрибуирана 2
издања Екопедије,
тираж 950 за
ученике који
похађају ОШ, IV
разред

Напомене за
2019. и даље
планирање
Израђен
пројекат и
предат на
сагласност
ресорном
Министарству
Недостаје
програм 6.3, па
је у Акциоом
плану за 2019.
годину
потребно
предвидети
позицију за
израду
пројектнотехниче
докментације и
извођење
радова за
реконструкцији
и изградњи
Нове депоније
Планирано је у
2019. години; 2
екопедије,
тираж 1000 за
ученике који
похађају
Основну школу
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомене за
2019. и даље
планирање
у Панчеву и
околним
местима, IV
разред

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
Планирана
Реализована
Програми/
Активности/
средства /
средства /
Статус
Носиоци
Да ли је
Мере
пројекти
извори
извори
активности
остварен
финансирања у финансирања / пројекта
очекивани
2018.
у 2018.
резултат?
7.1.3 Промоција
Завршено
Секретаријат за Да
значаја
привреду и
7.1 Развој
ефикасног
економски
локалне
коришћења
развој,
енергетске
енергије и
Секретаријат за
политике
примера добре
финансије, ЈП
праксе ОИЕ
Урбанизам,
- „Значај
ЈКП Младост,
ефикасног
Секретаријат за
коришћења
Средства су
85%
заштиту
енергије и
обухваћена у
животне
примери добре
оквиру
2774,40 еур
средине
праксе ОИЕ“ у
пројекта
оквиру пројекте „Енергетска
„Енергетска
ефикасност –
15%
Завршен
ефикасност –
претпоставка
489,60 еур
претпоставка
боље животне
боље животне
средине“

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
- Одржане су
планиране
промоције и
представљени
примери добре
праксе на 4 промо
догађаја, са 115
учесника.

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
средине“
Реализација
прекограничног
пројекта
„Енергетска
ефикасност –
претпоставка
боље животне
средине“

7.2 Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката јавне
намене

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

ИПА
РумунијаСрбија
673.859,81 ЕУР
118.916,44 ЕУР
Град Панчево

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)

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.
65%
612.682,16
еур

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Завршено

15%
108.120,38
еур

Планирана
средства су
утрошена и
ребалансом
су обезбеђена
додатна
средства.
Укупно у
2018.год је за
школе
1.459.000,00
динара, за
ЈКП
746.000,00
динара за и
МЗ
946.000,00
динара.

Завршено

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Секретаријат за Да.
привреду и
економски
развој,
Секретаријат за
финансије, ЈП
Урбанизам,
ЈКП Младост,
Секретаријат за
заштиту
животне
средине
Секретаријат за Да.
заштиту
животне
средине,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој, ЈП, ЈКП,
школе

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

- Реализована је
прва година
пројекта у складу са
планираним
активностима: 4
квартална
извештајаимају
позитивну оцену
контролних органа.

-Извршена је
енергетска санација
на 10 објекта
(замена столарије,
санација крова,
изолација спољних
зидова...)
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

7.2.4
Спровођење
мера уштеде ел.
енергије у
систему јавне
расвете

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
Носиоци
активности
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Нису
планирана
средства

/

Није
започето.

- Не

-

Надлежне
организационе
јединице ГУ

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких планова
Планирана
Реализована
Програми/
Активности/
средства /
средства /
Статус
Да ли је
Индикатори
Мере
пројекти
извори
извори
активности Носиоци
остварен
остварених
финансирања финансирања / пројекта
очекивани
резултата
у 2018.
у 2018.
резултат?
(реализовани)
8.1 Подизање
Израда ПГР –
130.699.818,00 100.745.635,18 У току
ЈП
Делимично
Од 7 планова 5 је
ефикасности
планова
Буџет града
Урбанизам,
у току, а
процеса
генералне
Панчева
Секретаријат
реализација једног
планирања
регулације
за урбанизам,
није започета, а
кроз
грађевинске и
један је усвојен
интерсекторску
стамбено(Измена ПГР
сарадњу
Активности
комуналне
Целина 1 – шири
које су
послове
центар (круг
започете и
обилазнице) у
настављају се
насељеном месту
у 2019. години:
Панчево)
Израда ПГР
(Стратешке
процене су
саставни
делови
планских
докумената):
1. У току
1. Делимично

Напомена за 2019.
и даље планирање
Активности у
2019.год. (није се
радило у 2018.):
5. Измена и
допуна ПГР
Целина 10
Панчево
Напомена: Није
донета Одлука о
изради плана

1. План
генералне
регулације
Целина 8 Комплекс
ХИП
“Петрохемија”,
ХИП
“Азотара” и
НИС
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

2. У току

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
2. Делимично

2. Измена и
допуна ПГР
проширена
Миса са
гробљем
(Целина3) у
Панчеву

3. У току

3. Делимично

3. Измена и
допуна ПГР
Целина 4а
Караула са
Јабучким
путем и 4б
Скробара у
насељеном
месту Панчево

4. У току

4. Делимично

5. Није
започето

5. Не

“Рафинерија
нафте
Панчево”

4. Измене и
допуне ПГР
Целина5
Кудељарац и
Новосељански
пут иза Надела

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена за 2019.
и даље планирање

5. Измена и
допуна ПГР
целина 10
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

6. У току

6. Делимично

7.
Завршено

7. Да

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена за 2019.
и даље планирање

Панчево (Није
донета Одлука
о иради плана)
Активности
које нису биле
планиране за
2018.г. а
радиле су се:
6. Измена и
допуна ГУП
Панчева
7. Измена ПГР
Целина 1 –
шири центар
(круг
обилазнице) у
насељеном
месту Панчево.
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
Израда ПДР –
планова
детаљне
регулације

Активности се
настављају у
2019. години:
Израда ПДР
(Стратешке
процене су
саставни
делови
планских
докумената):
1. ПДР за блок
87 (Комунална
зона) у
Банатском
Новом Селуплан из 2017.,
стоји у ГУ од
марта 2018.г.
Напомена:
Није донета
Одлука о
изради плана
2. ПДР
подручја

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта
У току

ЈП
Урбанизам,
Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
Делимично.

1. У току

1. Делимично

2. У току

2. Делимично

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
Од 15 планова 2
усвојена, један
није започет, а
израда 12 планова
је у току

Напомена за 2019.
и даље планирање
Активности се
настављају у
2019. години:
Израда ПДР
(Стратешке
процене су
саставни делови
планских
докумената):

1. ПДР за блок 87
(Комунална зона)
у Банатском
Новом Селу-план
из 2017., стоји у
ГУ од марта
2018.г.
2. ПДР подручја
храстове шумеповршине
специјалне
намене у КО
Долово
3. Измена и
допуна ПДР
Градски стадион у
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
храстове
шумеповршине
специјалне
намене у КО
Долово
3. Измена и
допуна ПДР
Градски
стадион у
Панчеву (Зона
2.15.)
4. Измена и
допуна ПДР
Тесла Панчево
5. ПДР
унутрашњег
дела блока 040
у насељеном
месту Панчево
6. ПДР дела
блока 113
(Котеж 1) у
насељеном
месту Панчево
7. Измена и
допуна ПДР

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

3. У току

3. Делимично

4. У току

4. Делимично

5. У току

5. Делимично

6. У току

6. Делимично

7. У току

7. Делимично

8. Није
започето

8. Не
9. Делимично

9.У току

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена за 2019.
и даље планирање
Панчеву (Зона
2.15.)
4. Измена и
допуна ПДР Тесла
Панчево
5. ПДР
унутрашњег дела
блока 040 у
насељеном месту
Панчево
6. ПДР дела блока
113 (Котеж 1) у
насељеном месту
Панчево
7. Измена и
допуна ПДР
Активности у
2019.години (није
се радило у
2018.):
8. ПДР Лучког
подручја
Напомена: Није
донета Одлука о
изради плана
9. ПДР дела
привредне радне
зоне блок 118 у
Јабуци
10. ПДР
комплекса Месер58

Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
10. Делимично

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

11.
Завршено

11. Да.

11. Усвојен је
план.

12. У току

12. Делимично

13. У току

13. Делимично

Мали Рит
8. ПДР Лучког
подручја

Напомена за 2019.
и даље планирање
Техногас Панчево

10. У току

9. ПДР дела
привредне
радне зоне
блок 118 у
Јабуци
10. ПДР
комплекса
Месер –
Техногас
Панчево
Активности
које нису биле
планиране за
2018.г. а
радиле су се:
11. Измена и
допуна ПДР
Хиподром у
Панчеву
12. Измена и
допуна ПДР
подцелина 6ц –
нова депонија
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

14. У току

14. Делимично

15.
Завршено

15. Да.

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена за 2019.
и даље планирање

у Панчеву
13. ПДР за
подручје
Северне индпосл-произв.
зоне 2 у
Панчеву

15. План је
усвојен.

14. ПДР блока
089 у Панчеву
15. ПДР за
подручје Стара
Утва у
Панчеву
(план из
2009.год.)

8.2 Веће
укључивање
јавности у
процесу израде
планова

8.1.18 Израда
просторног
плана подручја
посебне
намене
„Поњавица“
8.2.1
Унапређење
јавног увида у
нацрте планова
и учешћа
грађана у

Нису
планирана
средства

Нису
планирана
средства

/

/

У току

ЈКП
Зеленило,
Покр.
Секретаријат
за урбанизам

Делимично.

Није
започето

Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове, ЈП

Не

Припремљен
предлог плана.

/
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
процес израде
8.2.2
Промоција
иновативних
урбанистичких
решења путем
конкурса

8.3 Коришћење
савремених
знања и алата у
изради планске
документације

8.3.1
Унапређење
ГИС

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Нису
планирана
средства

/

Није
започето

Нису
планирана
средства

8.3.2 Размена
Нису
знања о
планирана
примени
средства
стандарда у
изради планске
документације
и градње

Није
започето

/

Није
започето

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

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Не

/

Не

/-

Не.

/

Напомена за 2019.
и даље планирање
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Планирана
Реализована
Програми/
Активности/
средства /
средства /
Статус
Да ли је
Мере
пројекти
извори
извори
активности Носиоци
остварен
финансирања у финансирања / пројекта
очекивани
2018.
у 2018.
резултат?
9.1 Унапређење 9.1.1Изградња
Утрошено је
У току
Надлежне
Делимично.
становања и
социјалних
90 %
организационе
запошљавања
станова
средстава
јединице ГУ,
друштвено
предвиђених
ГСА, Центар за
осетљивих
буџетом
социјални рад
група
1. Пројектно1. 5.000.000,00
1. У току
1. Делимично
техничка
распоред салда
документација
из 2017. године
и комунално
опремање на
локацији
Хиподром
2. Изградња
социјално
становање –
Светозара
Милетића 29

3. Изградња
станова за
социјално
становање са
комуналним
опремањем и

2. Распоред
салда из 2017.
године у износу
од
40.000.000,00
динара и

2. У
припреми

3. Распоред
салда из 2017.
године са
износом од
4.451.176,00 рсд

3.
Завршено

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
Од три локације,
изградња
социјалних станова
на једној локацији
је завршена.

2. Делимично
2. Решавање
правно-имовинских
послова у току

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
У 2019.
години се
планира
изградња
још 8
станова, у
ул.
Светозара
Милетића,
Панчево,
чија је
израдња
планирана
у 2018.
години
(одложено
због
решавања
правних
послова)

3. Да
3. Изграђених је 8
станова, ул.
Чумићева, Панчево
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности Носиоци
/ пројекта

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

591.100,00 за
реализацију
пројекта
,,Хелп“ –
смањење
сиромаштва
кроз
запошљавање
Нису планирана
средства

591.100,00

Завршено

Да

18 склопљених
угвора за
запошљавање
социјално
угрожених
категорија

/

Није
започето

Не

База података се не
ажурира и не
користи при
планирању

500.000,00

500.000,00
реализовано
путем
Црвеног
крста

Завршено

Да

Одржане две
манифеастацијаСветски дан борбе
против трговине
људима
- Одржаван дечји
сајам превенције
трговине људима

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

пројектном
документацијом
у ул. Чумићева
9.1.4 Увођење
пилот програма
социјалног
предузетништва

9.2
Идентификација
социјално
угрожених
породица и
појединаца
9.3
Унапређивање
остваривања и
заштите
људских права

9.2.1 Израда
базе података о
социјалној
структури
становништва
9.3.1 Едукације
против
трговине
људима и
кршења
људских права

Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој
Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања, Центар
за социјални
рад
Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања, Центар
за социјални
рад, цивилни
сектор
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности ЈЛС
Планирана
Реализована
Програми/
Aктивности/
средства /
средства /
Статус
Да ли је
Индикатори
Мере
пројекти
извори
извори
активности Носиоци
остварен
остварених
финансирања у
финансирања / пројекта
очекивани
резултата
2018.
у 2018.
резултат?
(реализовани)
10.1 Подизање 10.1.1
Завршено
Градска управа Да
Унапређени су
ефикасности у Модернизација
технички
раду и јавност опреме и процеса 350.000,00
330.180,00
капацитети 3
рада
рада јавних
средства АПB /
динара
службе ГУ
служби
83.000,00 динара средстава
куповином
– Пројекат
из буџета Града
АПB/
софтвера 7 лиценци
унапређењe
83.000,00
- Унапређени
управљачких
динара из
људски капацитети
капацитета
буџета Града
обуком за 7 лица
10.1.4
Нису планирана
/
Завршено
Градска управа Да.
Утврђени су радни
Успостављање
средства
циљеви за сваког
система за
службеника за 2018.
праћење,
годину и спроведен
управљање и
поступак
мерење учинка
оцењивања
службеника
службеника.
Донето је 246
решења којим се
утврђује оцена за
сваког службеника
за 2018. годину у
складу са Законом и
Уредбом
Достављени су
обрасци којим се
утврђују радни
циљеви за сваког
службеника
Достављени
извештаји о
оцењивању за

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

.
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

10.1.5 Доношење
годишњих
програма
стручног
усавршавања
запослених

900.000,00
Буџет Града

10.1.7 Редовно
информисање
грађана о раду
јавних служби
– Градска управа

Нису планирана
средства

10.1.8 Повећање
територијалне и
физичке
доступности
услуга и
програма

Нису планирана
средства

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

/

/

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
сваког службеника

Завршено

Градска управа

Да.

Завршено

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

- Да.

Није
започето

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

Не

Реализоване
активности
предвиђене
посебним
програмом
стручног
усавршавања
службеника.
- Информатор се
редовно
ажурира
- Информације се
редовно
објављују на
званичном сајту
града Панчева
- Информације се
редовно достављају
локалним медијима
- Број посета веб
страници града се
повећава
/

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти
10.1.9 Увођење
outsourcing
принципа за
специфичне
експертске и
consalting услуге
1.Консултантске
услуге-Пројекат
ЈПП путна
инфраструктура

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности
/ пројекта
У току

Носиоци
Градска
управа, ЈП,
ЈКП

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?
Делимично.

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
За сва три пројекта
ЈПП буџетирана су
средства и
ангажовани спољни
експерти

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

5.625.703,00

1.
2.844.000,00

1. У току

1. Делимично.

1.Предлог пројекта
ЈПП усвојен од
стране републичке
комисије
2.Израда пројекта је
у току.

2.Консултантске
услуге-Пројекат
ЈПП јавна расвета
3.Консултантске
услуге-Пројекат
ЈПП градски и
приградски
превоз путника

4. Припрема
предлога

2. У току

2. Делимично

2.
1.434.000,00

3.Израда пројекта је
у току.
3. У току.

3. Делимично

4. Завршено

4. Да

3. 593.040,00

4. Припремљена 2
66

Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
предлога пројеката

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

5. Делимично.

5. У току је израда
Стратегије
привлачења
инвестивција града
Панчева
Прибављена
средства за
реализацију
интерсекторских
пројекта.
Три интерсекторска
пројекта одобрена
за финансирање из
екстерних извора.

5. У 2019.
години је
планирано
усвајање
Стратегије

пројеката
4. 125.000,00

5. Израда
Стратегије
привлачења
инвестивија

5. У току
5. 336.389,00

10.2
Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

Реализована
у целости, сва
три пројекта

10.2.6
Реализација
интерсекторских
развојних
пројеката
1.Суфинанирање
пројекта ЕЕ – из
средстава АП
Војводина
3.934.967,00

У току

Градска управа
и Туристичка
организација
града Панчева

Делимично.

1. из средстава
АП Војводина
3.934.967,00

1.У току, а
средства
реализована

1. Делимично

2.Суфинансирање 2. из средтава
пројекта ,,Уз
АП Војводина
малу помоћ
2.358.069,41
пријатеља“ из
средтава АП
Војводина
2.358.069,41

2.Завршено

2. Да
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Програми/
Мере

10.3
Унапређивање
локалних и
других
прописа

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

3.Уређење
градског понтона
на Тамишу

3.Уређење
градског
понтона на
Тамишу

10.2.7
Успостављање
инструмената за
праћење, анализу
и ажурирање
усвојених
стратешких и
акционих
планова и
пројеката
10.3.1
Преиспитивање и
усаглашавање
локалних
прописа

450.000,00

413.180,00

од тога
350.000,00 из
средтава АП
Војводина 2017.
године,
100.000,00 из
буџета Града
Панчева
Нису потребна
средства

330.180,00
динара

10.3.2
Делегирање
локалних
иницијатива

Нису потребна
средства

Статус
активности
/ пројекта

Носиоци

3. Завршено

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

3. Да

Завршено

Градска управа

Да

- Унапређени
технички капцитти
куповином
софтвера 7 лиценци
- Унапређени
људски капацитети
обуком за 7 лица

/

У току

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

Делимично

/

Није
започето

Органи града

Не

Локални прописи
редовно се
усклађују са
законима, уредбама
и примерима добре
праксе
- 132 донете Одлуке
На Скупштини
града Панчева у
извештајном
периоду
/

83.000,00
динара

/
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Програми/
Мере

10.4
Управљање
имовином
града

Aктивности/
пројекти
преко
покрајинских
одборника и
републичких
посланика
10.4.3 Развијање
централизованог
управљања
имовином Града

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активности
/ пројекта

Нису планирана
средства

/

У току

Носиоци

Надлежни
секретаријати
ГУ, ЈП ГСА

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

Делимично.
- Прибављање
потребних
података, еЗУП
-Није усвојен
Акциони план
за управљање
имовином за
2018. годину

300 посета ГИС
платформи
имовине, 263
обрађених јединица
имовине у
софтверу, које се
ажурирају у бази
Републичке
дирекције за
имовину

Део
података
прибављен
у 2018.
години се
ажурира у
софтвер у
2019.
години
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој културног и етно туризма, укључивање туристичких потенцијала у понуду Београда
Планирана
Реализована
Програми/
Активности/
средства /
средства /
Статус
Да ли је
Индикатори
Мере
пројекти
извори
извори
активност Носиоци
остварен
остварених
финансирања у финансирања и /
очекивани
резултата
2018.
у 2018.
пројекта
резултат?
(реализовани)
11.1.1
Нису планирана
Није
Надлежне
Не
/
Завршетак
средства
започето
организационе
11.1
изградње
јединице ГУ,
Ревитализациј Старог градског
Градско веће,
а Старог
језгра према
Завод за
градског језгра постојећој
заштиту
и уређење
пројектној
споменика
приобаља
документацији
културе
11.1.2
Реконструкција
улица у
приобаљу

Нису планирана
средства

11.1.3
Реконструкција
Народног
музеја (фазно)

612.000,00
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

Није
започето

/

Није
Започето

Секретаријат за
инвестиције,
Градско веће,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
Секретаријат за
инвестиције,
Градско веће,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања,

Не

/

Не

У току је израда
техничке
документације

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активност
и/
пројекта

Носиоци
Народни музеј,
Завод за
заштиту
споменика
културе
Градско веће,
Градска
управа, Завод
за заштиту
споменика
културе

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Не

Град аплицирао на
минимум једном
конкурсу за
средства за
реконструкцију

Одлука усвојена на
Скупштини
- Јавност је
упозната са новим
правилима уређења
реке Тамиш
- Надлежни органи
дали предходну
сагласност
- Креирани развојни
пројекти од значаја
за туристички
развој Јужног
Баната

11.1.5
Реконструкција
Црвеног
магацина према
студији
изводљивости
(фазно)
- Израда
техничке
документације
11.1.6
Доношење
одлуке о
коришћењу
приобаља

8.679.580,00
средства
кредита по
Одлуци из 2016.
године

Није
започето

Нису потребна
средства

Завршено

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ЈКП Водовод и
канализација

Да

11.2.1 Акциони
план развоја
туризма 20162020

Нису планирана
средства

У
припреми

Делимично

- Израда
Програма

Средства су
опредељена у

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

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
развоја туризма
Јужног Баната
2018-2025.
11.2.3
Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација

11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре
на Поњавици

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.
оквиру
чланарине

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активност
и/
пројекта

Планирани
буџет за 2018.
годину
1.285.000,00

1.284.991,00

Завршено

Програмска
активност:
заштита
природе Парк
природе
Поњавица
12.000.000,00

/

Завршено

Носиоци

ТОП,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој,
Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој
ГУ, ТОП,
установе
културе

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)

Да

- Одржане 3
манифестације:Еко
регата, Дани
Дунава,
Новогодишњи
базар

Да.

-Ангажована је
чуварска служба
-2 пута чишћено
корито водотока
- Број нових клупа
- 1 нова
осматрачница
-уклоњена
инвазивна
вегетација
-Урађен
Привремени и
десетогодишњи
програм управљања
рибарским
подручјем
-урађена припрема
за штампање табли
за обележавање
рибарских табли

Напомена
за 2019. и
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

11.2.6 Изградња
пешачкобициклистички
х стаза

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2018.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2018.

Статус
активност
и/
пројекта

364.063,00

364.063,00

Завршено

Партиципативн
о буџетирање

5.000.000,00 /
Буџет града
Панчева за
2018.

Повећање
функционалнос
ти
понтона на реци
Тамиш

3.014.000,00
Од чега
2.100.000,00 из
средстава АП
Војводина

/

2.817.493,81

Није
започето

Завршено

Носиоци

Надлежне
организационе
јединице ГУ,
ТОП

Надлежни
секретаријати
ГУ,
Градоначелник
, Градско веће,
ТОП
Надлежни
секретаријати
ГУ, ТОП

Да ли је
остварен
очекивани
резултат?

Да.

Не

Да.

Индикатори
остварених
резултата
(реализовани)
-набављена опрема
за одржавање парка
природе:2 косачице
и моторна бургија
Изграђена пешачка
стаза од Охридске
чесме до Спортског
центра са израдом
техничке
документације

Напомена
за 2019. и
даље
планирање

- Изграђено нових
640 м пешачкобициклистичких
стаза
/

- Добијена је водна
сагласност,
закупљено водно
земљиште и
побољшана
функционалност и
безбедност

У току је
прибављањ
е водне
дозволе и
планиран је
износ од
65.000,00 за
закуп
водног
земљишта.
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