ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ / Стратегије развоја града 2014-2020/
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
Програми /
Мере
1.1 Програм мера
подршке за развој
МСПП

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

1.1.1 Оснивање Фонда
за развој привреде

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

Новогодишњи базар

-Буџет града Панчева за
2015. годину
2.800.000,00 динара

-

Буџет града Панчева за
2015. годину
490.210, 00 динара

Критеријум успешности/
Извештај о реализацији активности у
очекивани резултат
2015. гoдини
Градско веће,
Донета одлука Скупштине, Привреда:
Секретаријат за привреду донет годишњи програм
Фонд за развој привреде није основан.
и економски развој,
Привредни савет
Носиоци

Градско веће
Секретаријат за привреду
и економски развој
Тим за реализацију
пројекта

Додељена средства –
субвенције за 10/14
пријављених
прив.субјеката који су
испуњавали услове
конкурса

Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет

Одржане најмање једне
Привреда:
консултације, спроведена - Одржано је 4 седнице Привредног
анкета ради праћење
савета града Панчева
ставова пословне
- Привредном сектору су редовно
заједнице о квалитету
достављане иформације о актуелним
пословног окружења,
конкурсима (електронском поштом)
заједничка учешћа на
сајмовима,
конференцијама и сл.

Секретаријат за привреду и
економски развој, ЈКП
"Зеленило", ЈКП
"Хигијена", Дом омладине,
Канцеларија за младе

130 излагача
предузетника, удружења
грађана, правних и
физичких лица са
територије града Панчева

Расписан Јавни конкурс за доделу
бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим
правним лицима за куповину машина и
опреме за 2015/2016 годину
Додељено је 2.461.015,97 динара
Пројекат је у току

Расписан је јавни позив, организован
изложбени простор, oдржан
Новогодишњи базар у трајању од 3
дана, реализовани пратећи програми и
промоција

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

1.1.3. Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке културе
Пројекти за подршку
промоцији туризма и
занатства

Министарство омладине и
спорта РС кроз програм
„Подршка јединицама
локалне самоуправе у
спровођењу омладинске
политике на локалном
нивоу“ по уговору
бр. 401-01-27/2015-04
3.094.000,00 динара
-

Буџет града Панчева за
2015. годину
300.000,00 динара

Буџет града Панчева
1.1.5. Израда студије
200.000 динара
браунфилд објеката и
локација са
потенцијалним решењима
за њихову ревитализацију

Реконструкција
Вајфертове пиваре
(фазно)

Позиција у буџету
107.
1. накнада члановима

-

Град Панчево – носилац
пројекта, општине
Пландиште и Ковачица и
РЦР „Банат“ Зрењанин

Привреда: У оквиру пројектних
активности реализоване су теоријске
обуке за 73 млада незапослена лица у 4
области: занатство, пољопривреда,
иновативно предузетништво и туризам.
У 15 менторских предузећа
реализована је тромесечна радна
пракса за 35 незапослених лица, након
чега је запослено 7 учесника у
пројекту.
Није реализовано

Секретаријат за привреду
и економски развој,
Привредни савет

Одржана најмање једна
промоција, организован
„Дан науке и развоја“

Секретаријат за привреду
и економски развој

Финансијаска подршка за - Пројекат ,,Уређење изложбеног
три удружења
простора музејске збирке
старовременских мотоцикала“
- Пројекат „Штампање монографије 220
година занатства у Панчеву“ - Oпште
удружење занатлија и осталих
предузетника општине Панчево;
- Пројекат „Сиђимо на реку 2“ Омладинска организација Глогоњ.

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

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

- Привреда: Није започето са
активностима у оквиру ЈП „Дирекције“
јер још увек није донета одлука ГВ и
није формиран стручни тим.

Завод за заштиту
споменика културе

Израда пројеката
порушених јавних
објеката у градском
језгру са предлогом за
јавно-приватно
партнерство
Припремљено идејно
решење, студија
изводљивости и главни

Завод за заштиту споменика културе
у Панчеву: Завршено идејно решење
објекта „Златна штука“ и достављено
Градском већу

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

- ЈП Дирекција: Није започето са
активностима у оквиру ЈП „Дирекције“
јер још увек није донета одлука
Градског већа нити је формиран
стручни тим.

Реализован је Конкурс за „Израду
идејног решења реконструкције и
ревитализације „Народне (Старе

1.2
Унапређење
привлачења
инвестиција

жирија 120.000 динара
2. награде за прва 3 решења
833.333 динара
3. израда студије
изводљивости
500.000 динара
4. Покрајински
секретаријат за културу
500.000,00
5.Покрајински секретаријат
за културу
2.000.000,00
1.2.1 Формирање центра
за издавање
грађевинских дозвола
(ЦИД)

споменика културе

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

Обезбеђени технички и
људски ресурси,
успостављене процедуре,
скраћен период за
издавање дозвола

Новим законским прописима је
уведена обједињена процедура и
електронски систем издавања дозвола

1.2.2. Сетификација
града Панчева по
BFCSEE стандарду

Градоначелник, Градско
веће, Градска управа, ЈП
''Дирекција'', ЈКП

Добијен цертификат
града са повољним
пословним окружењем

-

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

Донето решење ГВ о
формирању Тима
стручњака на нивоу града
за веће инвестиције,
скраћен период за
припрему локација,
издавање дозвола и
реализацију инвестиција

Априла 2015. године по извештају
верификационе комисије град је
испунио 92,3% криетријума и добио
сертификат града са повољним
пословним окружењем у југоисточној
Европи (BFCSEE)
Донето је Решење о образовању тима
за ревизију Плана капиталних
инвестиција, инфраструктурног
опремања и инвестиционог одржавања
града Панчева 2015-2017

Позиција у буџету 95. Учешће на сајмовима и
презентацијама
-140.000,00
Планирано 500.000,
плаћено 360.000 преко
РЦРа за Кан
Позиција у буџету – 95. 500.000,00 - Учешће на
сајмовима и
презентацијама - распоред
салда из 2014. године

Градоначелник
Градско веће
Секретаријат за привреду
и економски развој

Презентација
инвестиционих
потенцијала

1.2.3. Унапређивање
управљања капиталним
инвестицијама

1.2.4. Учешће на
међународним и
домаћим сајмовима

Буџет града Панчева –у
складу са уговором
финансира се 3 године

пројекат

Вајфертове) пиваре“ у Панчеву.;
награђена су прва 3 рада откупљена
два решења; организована изложбе
конкурсних радова.
4.Средства за студију изводљивости
пренета су у 2016. годину
5. Завршен пројекат “Санација зида
страдалог у пожару”

Град Панчево је учествовао на
међународним сајмовима инвестиција
у Минхену и Кану, као и на светској
изложби „ЕXПО Милано 2015“ са
презентацијом привредних и
туристичких потенцијала града

Буџет града Панчева за 2015.
-540.000,00 динара (Минхен)
-360.000,00 dinara (Kaн)
1.2.5. Сарадња са
Буџет града Панчева за
Градска управа града
институцијама НАЛЕД, 2105.
Панчева
СКГО, ВИП, СИЕПА,
РЦР Банат, Сенат
- ''НАЛЕД'' – чланарина
467.027 динара
привреде Србије и др.
- РЦР ''Банат''-чланарина
3.450.555 динара

1.3
Инфраструктурно
опремање радних
зона

1.3.1 Израда пројектнотехничке документације
за фазно опремање
Северне индустријске
зоне

Буџет града Панчева

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

Реализован најмање један - Реализован пројекат Партиципативно
пројекат сарадње
буџетирање у сарадњи са НАЛЕДом и
БИРНом
- Реализован пројекат „Јачање доброг
управљања на локалу“ који су заједно
спровели Финска амбасада, НАЛЕД,
Град Панчево и град Ниш.
- Учешће на Јадранском конгресу
''Позиционирање Југоисточне Европе
као повољне инвестиционе
дестинације'' (НАЛЕД)
- Град је био корисник на пројекту РЦР
Банта „Образовањем до лакшег
запошљавања Е3“
- Пројекат ''Радном праксом до нових
радних места у јужном Банату''
- Реализован пројекат ВИП „Мисли
локално, привлачи глобално“
Обезбеђена средства,
спроведена јавна набавка,
прибављена грађевинска
дозвола

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

1.3.2 Израда пројектнотехничке документације
за Потамишки колектор

Буџет града Панчева
11.000.000
Министарство привреде
(20% вредности уговора)

ЈКП ''Водовод и
канализација'', Градска
управа

Завршена пројектнотехничка документација

Министарство привреде је спровело
јавну набавку. Слопљен уговор о
изради пројектно-техничке
документације чије су уговорне стране
Министарство привреде РС, Град
Панчево, ЈКП ВИК и Институт за
водопривреду ''Јарослав Черни. У току
је израда пројекта.

1.3.3 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне

Позиција у буџету –432 Инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне у
Панчеву - средства
кредита по Одлуци из
2015. године 83.500.000,00

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

Реализоване фазе према
пројекту

- ЈП Дирекција:
-Уговорени су радови на саобраћајном
прикључку 7.Нова и Јабучки пут,
- Уговорени су радови на изградњи
саобраћајнице 7.Нова у дужини од 520
метара. Очекивани почетак извођења
радова је Мај-Јун 2016.године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања
Програми /
Мере
2.1. Пружање
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолошке
вишкове

Пројекти /Активности
2.1.1 Увођење олакшица
и подстицаја - ЛАПЗ

Извори и износ
обезбеђених средстава
Реализација Локалног
акционог плана за
запошљавање (ЛАПЗ)
Буџет града Панчева укупно: 40.347.000 динара

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

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

Извештај о реализацији активности у
2015. години
Спроведен Локалне акциони план
запошљавања за 2015. годину:

1. Стручна пракса
буџет града Панчева
4.447.000 динара
2. Јавни радови
укупно:11.126.484 динара
- буџет града Панчева
7.899.804 динара
-РС 3.226.680 динара

1. Учествовало 22 послод. и 1. Реализован програм 1 - Стручна
пракса
25 практиканата

2. учествовало 133 лица од
којих 11 са инвалидитетом

2. Реализован програм 2 - Јавни радови

3. Студентске праксе
буџет града Панчева
600.000 динара

обезбеђена пракса за 45
студената

3. Реализован програм 3 - Студентске
праксе

4. Сајам запошљавања
буџет града Панчева
300.000 динара
5. Унапређење
конкурентности средњих
школа
буџет града Панчева
1.962.494 динара
6. Програм подршке
почетницима у бизнису
буџет града Панчева
1.000.000 динара
7. Самозапошљавање
буџет града Панчева
9.944.700 динара
2.2 Пружање
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолшке
вишкове

2.2.1. Увођење олакшица
и подстицаја

2.2.2 Подршка старим
занатима и домаћој
радиности

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

Буџет града Панчева за
2015. годину
1.000.000 динара

Секретаријат за привреду
и економски развој

Реализовано по конкурсу
996.100 динара
2.3 Стварање
услова за
запошљавање
технолошких
вишкова и
незапослених
кроз обуке за
дефицитарна
занимања

Ангажовање привредних
друштава у циљу обуке
технолошких вишкова и
незапослених

Буџет града Панчева
Реализација Локалног
акционог плана за
запошљавање –

Служба за заједничке
послове, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, Секретаријат за
привреду и економски
развој

45 послодаваца
учествовало на сајму

Организован сајам запошљавања

опрема за кабинете 6
средњих школа

побољшање услова за извођење
практичне наставе

подршка за 21 почетника у
бизнису

Обезбеђене услуге правно-финансијског
саветовања

финансијска подршка за 21
почетника у бизнису

Додељена средства за отварање
привредног друштва или радње, набавку
опреме и адаптацију простора

Донете одлуке о
Уведене су олакшице/подстицаји
олакшицама, грејс
изменама Одлуке о локалним
период за плаћање
комуналним таксама и Одлуке о
локалних пореза у 1.
посебној накнади за заштиту и
години пословања,
унапређивање животне средине
конкурси за МСПП
сектор, програм
менторинга и подршке за
почетнике у бизнису
Расписан конкурс, Мин. 5 Расписан је конкурс за финансирање
реализованих пројеката,
пројеката очувања нематеријалног
организована продаја
културног наслеђа кроз развој
рукотворина
производње традиционалних
рукотвроина. Средства по конкурсу
додељена су УГ ''Панонке'' за
реализацију пројекта ''Лиценцирање
радионице Панонке''
Донет програм ЛАПЗ,
- Донет и реализован ЛАПЗ
расписан годишњи
- Реализован пројекат „Радном праксом
конкурс, потписани
до нових радних места у Јужном
уговори о сарадњи,
Банату“
запослено минимум 5
технолошких вишкова

Изградња радионице
ЕТШ и Машинске
школе

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

ЈП Дирекција, Секретар.
за урбанизам,грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, ЕТШ и
Машинска школа

Урађена техничка
документација, учешће
на конкурсима за
донације

- ЈП „Дирекција“ је израдила списак
активности неопходних за
усаглашавање постојеће пројектнотехничке документације са Законом о
изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи, са проценом
вредности израде потребне
документације.

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

Пројекти /Активности
3.1.1 Израда плана
комуналног
инфраструктурног
опремања града 20152020

Извори и износ
обезбеђених средстава
-

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

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

Извештај о реализацији
активности у 2015. гoдини
Скупштина града Панчева је
усвојила План капиталних
инвестиција, инфраструктурног
опремања и инвестиционог
одржавања града Панчева 20152017
Скупштина града Панчева је
донела Програм уређивања
грађевинског земљишта за 2015.
годину којим су предвиђена
средства од 280.693.643,75 динара

3.2 Уређење
објеката јавне
намене и јавних
простора

3.1.2 Припрема
приоритетних
инфраструктурних
пројеката за
суфинансирање из
домаћих и страних
фондова
Уређење старог бувљака
и простора за продају
огрева
3.2.1 Измештање старог
бувљака и дефинисање
простора за продају
огрева

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

Комплетирано, припремљено
и пријављено у СЛАП базу
најмање два инфрастр.
пројекта

ЈП Дирекција Сачињен уговор о
изради техничке документације
саобраћајнице 7.Нова и дела
Црепајског пута у северној
индустријској зони. Пројекат за
грађевинску дозволу је у изради.

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

Дефинисање локације у
плановима, израда техничке
документације

ЈП Дирекција: Важећом планском
документацијом је планирано
измештање али није пронађена
адекватна локација. За простор
постојећег (старог) бувљака
планирана намена је пословно
услужна зона која подразумева све
врсте продаје и услуга.

3.2.2 Наткривање Зелене
пијаце, са уградњом
соларних панела према
постојећем пројекту
3.2.3 Уређење пијачних
простора у свим
насељеним местима

Позиција у буџету - 438. МЗ Јабука Реконструкција и
доградња пијаце са
изградњом санитарног
чвора и паркинг простора
- средства кредита по
Одлуци из 2015. године 14.520.000,00
Позиција у буџету - 691.
Пројектна документација 500.000,00

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

Измењен ПГР целина 1,
обезбеђена средства у буџету
града и из других извора,
спроведене фазе радова по
пројекту

ЈП Дирекција: Измењен ПГР
целина 1 и дефинисани сви
релевантни параметри са
повећаном дозвољеном висином
наткривања.

МЗ и ЈКП у насељеним
местима, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

Израђена анализа потреба и
план опремања са
финансијским планом за
уређење пијачних простора у
селима

ЈП Дирекција: Радови завршени у
току 2015.године. Уговорен је
технички преглед изведених
радова.

Позиција у буџету - 692. Уређење Трга Неолита II
фаза - наткривање зелене
пијаце - средства АП
Војводине - 19.134.949,00

Уређење пословне инфраструктуре
у Старчеву - Трг неолита –
Прибављена је сагласност Управе
за капитална улагања АПВ за
покретање поступка јавне набавке
Припрема документације је у току..

3.2.4 Проширење новог
гробља

Позиција у буџету - 802. Наставак радова на
проширењу Новог гробља
- средства кредита по
Одлуци из 2015. године 15.000.000,00

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

Извршени земљани радови на
пољима 12, 13, 14.

JKП ЗЕЛЕНИЛО: У 2015.години
завршено насипање поља 12,
насипање 1. слоја поља 13 и после
зимског слегања извршена попуна
поља 12 земљом.

3.2.6 Изградња јавне
гараже и тоалета

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

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

Одређене локације за јавну
гаражу и тоалете, изграђена
техничка документација

ЈП Дирекција: Није одређена
локације децидно за јавну гаражу и
тоалете али су планирани простори
за паркирање на јавним
површинама, у оквиру становања и
пословања. На овим просторима је
могуће градити „фаст паркинге“ и
колективне гараже.
ВИСОКОГРАДЊА Није било
активности.
Није одређена позиција у буџету за
ову активност.
ЈКП Хигијена: Интерном одлуком
одређено је лице испред ЈКП

„Хигијена“ задужено за сарадњу са
ЈП „Дирекција“.

3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

3.2.9 Заговарање
принципа урбане
културе, превенција и
санирање неадекватне
градње

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

3.3.1 Програм
одржавања, обнове и
заштите бунара и
изворишта

Позиција у буџету 810.31 - Ревитализација
бунара пијаће воде Б-6 и
Б-8 - 187.611,00
Позиција у буџету –
810.32 - Набавка
фреквентиних регулатора распоред салда из 2014.
године - 300.000,00
Позиција у буџету - 811. ЈКП "БНС" Банатско Ново
Село - Пројекат "Набавка
опреме за хлорисање на
основу протока" - средства
из АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 300.000,00
Позиција у буџету 811.31- ЈКП "БНС"
Банатско Ново Село Пројекат "Набавка опреме
за хлорисање на основу
протока" - средства из АП
Војводине - 385.546,00
Позиција у буџету –
811.32 - ЈКП "БНС"
Банатско Ново Село Пројекат "Набавка опреме
за хлорисање на основу
протока" - распоред салда
из 2014. године 205.664,00
Позиција у буџету – 435. МЗ Глогоњ - Пројекат
водоводне мреже средства кредита по

3.3.3 Израда пројектно
техничке документације
за завршетак радова на
изградњи водоводне

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

Организована најмање једна
промоција, медијски
пропраћено

ЈП Дирекција Није било
активности.

Усвојен програм, планирана
средства и спроведен број
интервенција
за 2015. годину

ЈKП Водовод и канализација
Позиција ревитализација бунара
пијаће воде у потпуности
реализована (ревитализовано 10
бунара, и утрошена средства од
2.850.000,00 динара)
За позицију набавка фреквентних
регулатора није било активности

ЈКП Водовод и
канализација

Припремљени пројекти у
складу са Планом
инфраструктурног опремања

ЈKП Водовод и канализација
Није било носилац активности.

инфраструктуре на
територији Панчева

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

Одлуци из 2015. године 1.000.000,00
Позиција у буџету - 435.3
- МЗ Глогоњ - Пројекат
водоводне мреже распоред салда из 2014.
године - 960.000,00
Позиција у буџету – 419. Реконструкција водоводне
мреже насеља Глогоњ капитално одржавање
водовода - средства АП
Војводине - распоред
салда из 2014. године 2.000.000,00
Позиција у буџету – 805. Изградња водоводне
мреже од магистралнов
вододвода ПанчевоДолово до регионалне
депоније - средства из
кредита по Одлуци из
2015. године - 9.000.000,00

3.3.5 Изградња ППОВ за
територију града
Панчева (град и
насељена места)

3.3.6 Завршетак
изградње канализационе
мреже на целој
територији града према
Плану капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града Панчева

Позиција у буџету - 419.3
- МЗ Омољица - Изградња
фекалне канализације
преко ЈП "Дирекција" распоред салда из 2014.
године - 6.000.000,00
Позиција у буџету - 804. Изградња фекалне
канализације за насеље
Кудељарски насип стамбени део - средства из
кредита по Одлуци из
2015. године 15.000.000,00

ЈКП Водовод и
канализација

Припремљена пројектно
техничка документација,
планирана средстава,
реализовани пројекти у 2 села
према Плану
инфраструктурног опремања

ЈП Дирекција: Према постојећем
пројекту реконструкције водоводне
мреже насеља Глогоњ, радови су
завршени 2015.године према
расположивим средствима.
ЈKП Водовод и канализација
За позицију реконструкција
водоводне мреже насеља Глогоњ
ЈКП Водовод и канализација није
било носилац активности.
За позицију изградња водоводне
мреже од магистралног водовода
Панчево-Долово до регионалне
депоније започета израда
пројектно техничке документације

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

Плановима дефинисане
локације у граду и насељеним
местима

Старечево Управа за капитална
улагања
ЈKП Водовод и канализација
У току 2015. није било активности

Припремљени пројекти у
складу са Планом
инфраструктурног опремања

ЈП Дирекција: По пројекту који је
обезбедила МЗ Омољица, започети
су радови и завршен је технички
преглед изведених радова.
ЈKП Водовод и канализација
За позицију изградња фекалне
канализације за насеље
Кудељарски насип потписан
Уговор са извођачем радова – у
току је извођење радова
(уговорена вредност 14.797.479,25
динара).
За позицију израда пројектно
техничке документације фекалних

3.3.7 Израда пројектнотехничке документације
за потамишки колектор
са реконструкцијом
црпне станице

ЦС на траси будуће канализације
дуж Баваништанског пута - у току
је израда пројектно техничке
документације

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

Решени имовинско правних
односи, припремљена
пројектно техничка
документација

Привреда: Описано у 1.3.2.

Радна група за
потамишки колектор,
Градска управа, ЈКП
Водовод и канализација
ЈКП Водовод и
канализација,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

Планирана средства,
реализоване фазе по пројекту

ЈKП Водовод и канализација
Није било активности

Урађени пројекти према Плану
инфраструктурног опремања

ЈKП Водовод и канализација
Није било активности

3.3.12 Реконструкција
испуста атмосферске
канализације у Тамиш

ЈКП Водовод и
канализација

Израђена техничка
документација

ЈKП Водовод и канализација
Није било активности

Студија унапређења
квалитета јавног
саобраћаја
3.4.1 Спровођење мера
унапређења јавног
саобраћаја према
Студији унапређења
квалитета јавног
саобраћаја
3.4.2 Изградња и обнова
аутобуских стајалишта
према Студији

Агенција за саобраћај,
ЈКП АТП

Планирана средства,
спроведена јавна набавка,
урађена студија
Замењено минимум 3
аутобуса еколошки
прихватљивим возилима

ЈП Дирекција: Није било
активности.

Уређена стајалишта на
територији града према
приоритетима

ЈП Дирекција: Није било
активности.

3.3.8 Фазна изградња
потамишког колектора
са црпном станицом
3.3.9 Израда пројектнотехничке документације
за унапређење система
атмосферске
канализације на
територији Панчева

3.4 Унапређење
саобраћајне
мреже и услуга
јавног саобраћаја

Позиција у буџету 804.31 - Израда пројектно
техничке документације
фекалних црпних станица
на траси будуће
канализације дуж
Баваништанског пута средства кредита по
Одлуци из 2015. године 4.500.000,00
Позиција у буџету - 803.
- Изградња Потамишког
колектора фекалне
канализације - средства из
кредита по Одлуци из
2015. годин 11.000.000,00
-

Позиција у буџету –
804.32 - Израда пројектно
техничке документације
дела атмосферске
канализације дуж
Баваништанског пута средства кредита по
Одлуци из 2015. године 3.500.000,00

ЈКП АТП, Агенција за
саобраћај

Позиција у буџету –
799.36 - Израда
надстрешнице на

ГУ, ЈП Дирекција,
Агенција за саобраћај,
АТП

саобраћаја на
територији града
Панчева

аутобуским стајалиштима
путем ЈКП за транспорт
путника АТП - распоред
салда из 2014. године 359.123,00

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

4.1 Планирање и
подршка развоју
пољопривреде

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава
2015.

4.1.1 Доношење
стратегије развоја
пољопривреде за период
2016-2020. година
4.1.2 Доношење
годишњих АП руралног
развоја
4.1.3 Промоције
задругарства и
удруживања
4.1.5 Конкурс за
стимулативне мере за
пољопривредна
удружења и кластере

4.1.7 Покретање
иницијативе за повећање
доступности
ветеринарских савета и
служби у селима
4.1.8 Израда годишњих
програма „зелене тезге“

Буџет града Панчева за
2015. годину

Носиоци

3.000.000,00 динара

Извештај о реализацији
активности у првом
полугодишту 2015. г
Није реализовано.

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

Одлука ГВ, формиран тим,
припремљена методологија,
сачињен опис почетног стања

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

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

Није реализовано.

Одржана минимум једна
промоција

Није реализовано.

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

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

Промене у организацији
ветеринарске службе, већа
доступност корисницима

Пољопривреда: Расписан Јавни
позив за су/финансирање
пројеката/програма из области
пољопривреде и руралног
развоја града Панчева.
Додељена средства по наведеном
Јавном позиву у износу од
8.060,000.00динара.
Није реализовано.

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

Припремљен програм за 2015.
годину, повећан број
корисника „зелених тезги“ за
мин. 20 %

8.060,000.00 динара

Буџет града Панчева за
2015. годину

Критеријум успешности/
очекивани резултат

Пољопривреда:: Спроведена
јавна набавка за набавку услуге „
Контролисање производње,
квалитета и продаје поврћа
произвођача поврћа са
територије града Панчева“ и
дана 14.07.2015. гoд. закључен

4.2 Програми
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта

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

Буџет града Панчева за
2015. годину
Комисије и подкомисија за
комасацију к.о. Глогоњ
461.844,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Комисије и подкомисија
за комасацију к.о. Глогоњ
2.749.648,00,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Надзор над извођењем
геодетско-техничких
радова на обнови премера
678.280,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Надзор над извођењем
геодетско-техничких
радова на комасацији
2.587.514,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину Катастарско
класирање земљишта у
поступку комасације к.о.
Глогоњ
1.436.070,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Средства за реализацију
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
3.785.700,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Услуга спровођења
комасације
пољопривредног

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

Формирана комисија, урађени
планови комасације за мин. 2
села.
У току је измена програма
комасације у к.о. Глогоњ.

уговор између Градске управе
града Панчева и пољпоривредне
стручне службе Институт Тамиш
доо
Уговор реализован у вредности
од 2.921.275,00 динара.
Пољопривреда:: Спроведена
јавна набавка за набавку услуге
Измене програма комасације
катастарске општине Глогоњ
(град Панчево). Закључена
наруџбеница са Грађевинским
факултетом Универзитет у
Београду, Београд у укупној
вредности од 336.000,00 динара.
За реализацију је потребан ПГР
за Глогоњ (у изради) и
уцртавање канала за
наводњавање од стране ЈВП
„Воде Војводине“

земљишта у к.о. Глогоњ
20.964.072,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Услуга спровођења
комасације
пољопривредног
земљишта у к.о. Глогоњ
4.992.815,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину Отпочињање
нових поступака
комасације
25.000.000,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Геодетске услуге за
комасацију катастарске
општине Глогоњ
1.326.370,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Измена програма
комасације катастарске
општине Глогоњ (град
Панчево)
474.000,00 динара
Средства из буџета АП
Војводине за реализацију
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
214.300,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Набавка канцеларијског
материјала за потребе
комисије за спровођење
поступка комасације у к.о.
Глогоњ
116.045,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Набавка рачунарске
опреме за спровођење
комасације

пољопривредног
земљишта у к.о. Глогоњ
188.411,00 динара
4.2.2 Утврђивање
квалитета земљишта и
израда педолошке карте
4.2.4Унапређивање рада
пољочуварске службе

Буџет града Панчева за
2015. годину
Набавка аутомобила
1.440.000,00 динара

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

Планирана средства,
спроведена јавна набавка,
потписан уговор

Није реализовано.

Обезбеђена средства и
потребан број пољочувара,
повећан број решених
предмета за мин. 10%.
Проширен возни парк
пољочуварске службе.

Пољопривреда: Спроведена
јавна набавка и закључен уговор
за набавку возила за
пољочуварску службу између
Градске управе града Панчева и
“Хит Ауто”д.о.о ,Нови Београд
Набављена су два нова
аутомобила марке DACIA Duster
у укупној вредности од
2.878.500,00 динара.
У току године набављено је још
једно возило марке DACIA
Duster у укупној вредности од
1.919.060,00 динара.

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

Попис и израда пројектнотехничке документације за
атарске путеве, решени
имовинско правни односи ,
планирана средства, уређени
атарски путеви према
приоритетима из пописа

ЈП „Дирекција“, односно
запослени у стручној служби ЈП
„Дирекција“ су Закључком
градског већа именовани за
стручни надзор
Пољопривреда: Спроведена
јавна набавка радова Појачано
одржавање атарских путева,
отресишта и ојачавање
коловозне конструкције.Дана
02.10.2015. године донета је
одлука о обустави
Уговор о набавци услуге израде
пројектно – техничке
документације за периодично
одржавање атарских путева,
атарских путева са отресиштем и
отресишта закључен је између
Градске управе града Панчева и

Набавка аутомобила за
потребе пољочуварске
службе - средства АП
Војводине
1.440.000,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Набавка аутомобила за
потребе пољочуварске
службе
2.000.000,00 динара
4.3 Унапређење
пољопривредне
инфраструктуре

4.3.1 Уређење атарских
путева

Буџет града Панчева за
2015. годину
Појачано одржавање
атарских путева,
отресишта и ојачавање
коловозне конструкције
17.979.668,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Појачано одржавање
атарских путева,
отресишта и ојачавање
коловозне конструкције
140.870.332,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Израда пројектно
-техничке документације
за периодично одржавање

атарских путева,атарских
путева са отресиштем и
отресишта
10.000.000,00 динара

4.3.2 Подизање
1. Буџет града Панчева за
ветрозаштитних појасева 2015. годину
на територији града
Подизање ветрозаштитних
према пројекту
појасева на територији
града Панчева- израда
извођачког пројекта
ветрозасштитних појасева
1.000.000,00 динара

групе понуђача „Panpro team“
д.о.о. (носилац посла) и Чланова
групе понуђача: „GP Finnetinženjering“ д.о.о. и
„Geovizija“д.о.о.
Уговор је реализован у укупном
износу од 2.093.056,56 динара.
Урађена је пројектно – техничка
документација за атарске путеве
у дужини око 15 км.
Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој, ЈКП
Зеленило

Повећан проценат
Пољопривреда:
реализације пројекта и број
1.Уговор о набавци услуге израде
садница, за мин. 10%,
Извођачког пројекта
заступљено медоносно дрвеће
ветрозаштитних појасева за
подизање ветрозаштитних
појасева закључен је између
Градске управе града Панчева и
„Геопут“ ДОО Београд. на
износ од 960.000,00 динара.
2. Одлуком Скупштине града
Панчева спровођење Програма
заштите земљишта од утицаја
еолске ерозије подизањем
пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за
2015.г. поверено је ЈКП Зеленилу
Панчево.
Решењем Градоначелника бр. II06-020-7/2015-112 износ од
40.000.000,00 уплаћен је ЈКП
„ Зеленило“ Панчево
ЈКП “Зеленило“:
У 2015. год. је поверен посао
подизања ветрозаштитних
појасева на територији града:
попуњавани су постојећи
ветрозаштитни појасеви,
кошење површине око 90.000 м2
и садња око 10.000 садница.

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

Израђена пројектна
документација, планирана
средства, уређена и
опремљена отресишта

2. Буџет града Панчева за
2015. годину
Подизање ветрозаштитних
појасева на територији
града Панчева
40.000.000,00 динара
3. Буџет града Панчева за
2015. годину
Услуге стручног надзора
на подизању
ветрозаштитних појасева
400.000,00 динара

4.3.3 Изградња и
опремање отресишта

Буџет града Панчева за
2015. годину
Појачано одржавање
атарских путева,

ЈП Дирекција: Спроведена
јавна набавка за редовно
одржавање атарских путева.
Радови на редовном одржавању

отресишта и ојачавање
коловозне конструкције
17.979.668,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Појачано одржавање
атарских путева,
отресишта и ојачавање
коловозне конструкције
- 140.870.332,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Израда пројектно
-техничке документације
за периодично одржавање
атарских путева,атарских
путева са отресиштем и
отресишта

пољопривреду, село и
рурални развој, ЈП
Дирекција, МЗ
насељених места

(хидранти и контејнери за хем.
отпад) према Плану
инфраструктурног опремања

атарских путева спроведени по
приоритетима које је дао
Секретаријат за пољопривреду
Града Панчева.
Пољопривреда:: Напомена:
наведене позиције се налазе у
оквиру Пројекта 4.3.1 уређење
атарских путева, с обзиром да
Секретаријат за пољоп.село и
рурални развој не раздваја
отресишта од атарских путева

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

Поднет извештај ГВ о стању
каналаске мреже, решени
имовинско-правни односи,
планирана средства,
спроведене интервенције,
изграђени пропусти и прелази
према Плану
инфраструктурног опремања

ЈП Дирекција: Није препозната
улога ЈП Дирекције

10.000.000,00 динара
4.3.5 Одржавање
каналске мреже према
постојећем оперативном
плану

Буџет града Панчева за
2015. годину
Средства из буџета АП
Војводине за израду
техничке документације за
одводњавање
пољопривредног
земљишта у катастарској
општини Глогоњ
1.500.000,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Израда техничке
документације за
одводњавање
пољопривредног
земљишта у катастарској
општини Глогоњ 643.000,00 динара

Пољопривреда: Спроведена
јавна набавка и закључен уговор
Услугe Израде техничке
докуменатције за одводњавање
пољопривредног земљишта у
катастарској општини Глогоњ
између Градске управе града
Панчева и Групе понуђача:
носилац посла “ЕХТИНГ”доо И
члана групе понуђача
“Геосyстем”доо Београд
Уговор реализован на износ од
1.548.000,00 динара
Урађен елаборат-Техничка
докуменатција за одводњавање
пољопривредног земљишта у
катастарској општини Глогоњ.

4.4 Програми
едукација и
акције

Уређење каналске мреже
у функцији одводњавања
пољпривредног
земљишта

Буџет града Панчева за
2015. годину .
30.000.000 динара
-Чишћење и уклањање
дивљих депонија расутих
по атару и уређење канала
АП Војводина
37.134.940

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој,

4.3.6 Привремено
ограђивање сметлишта у
насељеним местима

Буџет града Панчева за
2015. годину
Пројекти санације и
рекултивације обавеза из
2014. године
- 4.160.000,00 динара
Буџет града Панчева за
2015. годину
Суфинансирање трошкова
Пројекта санације и
рекултивације сметлишта
у Глогоњу - средства АП
Војводине 1.000.000,00
динара
Буџет града Панчева за
2015. годину

ЈКП насељених места

Планирана средства,
организоване акције са
грађанима, ограђено минимум
3 сметлишта

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

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

Пољопривреда: Реализовано.
Описано у 4.1.5.

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

Организована по једна
едукација о употреби
пестицида, контролисаној
производњи, производњи
зачинског и лековитог биља,
примени агро-еколошких
мера, узроцима нестанка
пчела и инсеката, обучено
минимум 150
заинтересованих
пољопривредних произвођача

Није реализовано.

4.4.1 Подршка за
контролу квалитета,
сертификацију, маркетинг
производа и могућност
извоза пољопривредних
производа
4.4.2 Годишњи програми
едукације
пољопривредних
произвођача

8.060,000.00 динара

Средства АП Војводине
обезбеђена су на конкурсу.
Закључен је уговор између
Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Града Панчева и ЈВП
''Воде Војводине'' – вредност
уговора 61.891.566,67 динара
(Покрајински секретар.
37.134.940, град Панчево
24.756.626,67 динара)
Пројекат је у току.

4.4.3 Едукације о
домаћим и страним
изворима финансирања и
изради предлога
пројеката
4.4.4 Организација акције
са грађанима и ОЦД
„Недеље борбе против
амброзије“ на целој
територији града

Буџет града Панчева
1.200.000,00 динара
амброзија

4.4.5 Промоција изградње
компосишта у
пољопривредним
газдинствима

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

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

4.4.6 Информатор за
пољопривредна,
привредна, ловачка и
друга удружења
4.4.7 Јавне презентације
годишњих програма и
резултата рада на
унапређивању
пољопривредне
инфраструктуре

Организована једна едукација,
обучено 30 заинтересованих
пољопривредних произвођача

Није реализовано.

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

JKП ''Зеленило“: Послови на
уклањању амброзије обављају се
на основу прихваћене понуде од
стране Секретаријата за заштиту
животне средине. Амброзија се
коси од половине јула до краја
септембра.

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

Није реализовано.

Није реализовано.

Није реализовано.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми /
Мере
5.1 Планирање и
анализа

Пројекти /Активности
5.1.1 Израда плана за
побољшање квалитета
ваздуха

5.1.2 Мониторинг
квалитета ваздуха, воде,

Извори и износ
обезбеђених средстава /
недостајућа средства у
2015.
Буџет за 2015. Консултантске услуге за
израду Плана за
побољшање квалитета
ваздуху у Панчеву 400.000.00
Буџет за 2015.
- Додатно мерење

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат

Извештај о реализацији
активности у првом
полугодишту 2015. г

Секретаријат за заштиту
животне средине

Усвојен план, планирана
средства годишње

Реализована активност

Секретаријат за заштиту
животне средине,

Обезбеђивање средстава
годишње, годишњи извештаји

Реализована активност

земљишта и буке

квалитета ваздуха
- 1,704,759.00
Буџет за 2015.
- Специјализоване услуге
за праћење квалитета
ваздуха на мерном месту
Народна башта и на
другим местима на
територији града у
ситуацијама повећаног
аерозагађења 2,187.370.00
Буџет за 2015.
- Програм систематског
мерења буке са
утоматским бројањем
аутомобила - 3,300,000.00
Буџет за 2015. Испитивање квалитета
подземних вода јужно од
индустријске зоне са
ревитализацијом
пијезометара по потреби 1,180,666.00
Буџет за 2015.Мониторинг
полена(мерење
извештавање) - 804,644.44
Буџет за 2015. - Додатно
мерење квалитета ваздуха
- 2,600,000.00
Буџет за 2015.Специјализоване услуге за
праћење квалитета ваздуха
на мерном месту Народна
башта и на другим
местима на територији
Града у ситуацијама
повећаног аерозагађења 3,300,000.00
Буџет за 2015. - Програм
систематског мерења буке,
са утоматским бројањем
саобраћаја - 3,850,000.00

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

Спроведен поступак јавне
набавке
Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Буџет за 2015. Испитивање квалитета
површинских вода
(Тамиш, Дунав,
Поњавица, Качарево) 2.000,000.00
Буџет за 2015. Испитивање квалитета
подземних вода јужно од
индустријске зоне, са
ревитализацијом
пијезометара по потреби
- 1,800,000.00
Буџет за 2015. Мониторинг
полена(мерење,извештава
ње и одржавање опреме) 2,000,000.00
Буџет за 2015. Проширење система за
континуално мерење
квалитета ваздуха –
Набавка анализатора BTX
- 5,000,000.00
5.1.3 Испитивање
присуства дуготрајних
органских загађујућих
материја у земљишту
5.1.4 Израда студије о
утицају
животне средине на
здравље
5.1.5 Вођење и
ажурирање локалног
регистра загађивања
животне средине
5.1.6 Доношење новог
правилника о квалитету
санитарних вода које се
упуштају у јавну
канализацију
5.1.7 Доношење нове
одлуке о одвођењу и

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

Урађена мерења

Реализована активност

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

Идентификоване локације за
санацију

Нису предвиђена потребна
средства, па није реализована
активност

Обезбеђивање средстава,
доступни резултати студије

Нису предвиђена потребна
средства, па није реализована
активност

Секретаријат за заштиту
животне средине

Ажуран локални регистар

Нису предвиђена потребна
средства, па није реализована
активност

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Водовод и
канализација
Секретаријат за заштиту
животне средине,

Усвојен правилник

Правилник није још урађен ни
усвојен

Усвојена одлука

Одлука није још донета

пречишћавању
отпадних и
атмосферских вода
5.2 Унапређивање
материјалних и
техничких услова
за заштиту ваздуха,
воде и земљишта

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

5.2.1 Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента
5.2.2 Смањење
аерозагађења пореклом
од јавног саобраћаја

Град, АТП, Агенција за
саобраћај

5.2.3 Израда пројектне
документације за
ремедијацију загађених
локација
5.3 Повећање
зелених површина

5.3.1 Успостављање
катастра јавних зелених
површина на
територији града

5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног
земљишта у јавној
својини

Секретаријат за заштиту
животне средине

Катастар јавних зелених
површина на територији
града 1.274.377,00

Позиција у буџету - 402
- Унапређење шумског
фонда – ревитализација
заштитних зелених
појасева „Војловица“ и
„Топола“ - 1,000,000.00

Усвојена одлука, планирана
средства годишње

Годишње повећање броја
еколошки адекватних возила и
број неадекватних,
искључених из употребе
Број припремљених пројекта

ЈКП Зеленило

Ажуран катастар зелених
површина

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

Имовинска карта,
категоризација земљишта, број
пројеката годишње

Нису предвиђена средства

За скоро сва насељена места
урађени су пројекти (за Панчево
није)
ЈКП ''Зеленило'':
У 2015.год.урађене су локације:
Ул. Карађорђева
Стб. Карађорђева
Дом омладине
Стб. Америчке зграде
Ул. Синђелићева
Самачки хотел
Ул. Светозара Милетића
Ул. Ружина
Ул. Ивана Делфи
Ул. Бранка Радичевића
Ул. Моше Пијаде
Хотел Тамиш
Општински суд
Трг. Код белих медведа
Ул. Мученика
Кеј Радоја Дакића
Ул. Војбоде Петра Бојовића
Ул. Генерала Петра Араџића
Екологија: Пројекат
ревитализације је урађен.
Реализује се парцијално, зависно
од средстава.
ЈКП ''Зеленило'':
Пројекат санације заштитног
појаса Војовица је урађен.
Пројекат санације заш. појаса

Топола није урађен.
5.3.3 Реализација
пројеката
пошумљавања

5.4 Унапређивање
стања заштићених
природних добара
на територији
града Панчева

5.5 Заштита од буке

Ревитализација
зашт.зел.појаса Топола
1.898.019,46 из средстава
буџета града Панчева

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило, ЈП Дирекција

Годишње повећање процента
шумовитости

Екологија: Пројекти нису
урађени
ЈКП ''Зеленило'':
2015.год.на заштитном појасу
Војловица није ништа рађено..

5.3.4 Ревитализација
заштитног зеленог
појаса у Тополи

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило

Израђен пројекат, планирана
средства, реализован пројекат

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

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

Повећање зелених површина у
плановима, годишње повећање
процента зелених површина

Екологија: Пројекат је
реализован.
ЈКП ''Зеленило'':
Заштитни зелени појас у Тополи
је сађен 2014.год. и он је у
добром стању.
ЈП Дирекција: Плановима је
предвиђено повећање зелених
површина и то у неколико
категорија. Од уличних дрвореда
преко блоковског и парковског
зеленила до заштитног зеленила,
као и ветрозаштитног појаса
према јужној зони.

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

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

Израђен ППП посебне намене
„Поњавица“, Планирана
средства годишње, санирана и
очишћена 1 деоница
Поњавице

5.4.2 Доношење Одлуке
о заштити храстове
шуме код Долова

Градско веће,
Секретаријат за заштиту
животне средине

Донета одлука о заштити

5.5.1 Доношење нове
одлуке о заштити од
буке

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

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

ЈП Дирекција: Упућен је допис
Покрајинском Секретаријату за
тумачење процедуре доношења
Одлуке о изради ПППН
„Поњавица“. Циљ је да се
дозволи локалној самоуправи да
сама донесе овакву одлуку.
Екологија: Нису превиђена
потребна средства
Екологија: Одлука није донета.
Покрајински завод за заштиту
природе није покренуо
процедуру израде Студије о
заштити
ЈП Дирекција: Израђена карта
акустичког зонирања и
припремљен Предлог одлуке
усклађена са законским
променама.
Екологија: Одлука је донета

5.5.2 Израда стратешке
карте буке за град
Панчево

Секретаријат за заштиту
животне средине ЈП
Дирекција за изградњу и
уређење Панчева

Стратешка карта буке

5.5.3 Израда акционог
плана заштите од буке

Градско веће,
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈП
Дирекција

Формиран стручни тим,
усвојен акциони план

- ЈП Дирекција није
учествовала у њеној изради и
нема сазнања да ли је започета
израда стратешке карте буке.
Екологија: Није урађена
ЈП Дирекција није учествовала
у изради акционог плана и нема
сазнања да ли је започета израда
истог, као ни да ли је формиран
стручни тим на стварању
акционог плана.
Екологија: Акциони план није
урађен

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми /
Мере
6.1 Затварање
Старе градске
депоније

6.2 Санација и
затварање
неусловних
депонија у
насељеним

Пројекти /Активности
6.1.1 Решавање
имовинско-правних
односа као предуслова за
израду пројектнотехничке документације
за санацију Старе градске
депоније

Извори и износ
обезбеђених средстава /
недостајућа средства у
2015.
Позиција у годишњем
Програму локалног
Фонда за зжс, без
обезбеђених средстава
Пројекат санације и
рекултивације Старе
депоније у Панчеву

6.1.2 Израда пројектнотехничке документације
за затварање, санацију и
рекултивацију Старе
градске депоније

Позиција у годишњем
Програму локланог
Фонда за зжс, без
обезбеђених средстава Техничка контрола
пројеката санације и
рекултивације Старе
депоније у Панчеву

6.2.1 Израда пројектнотехничке документације
за санацију депонија у
насељеним местима
(Глогоњ, Качарево,

Позиција у буџету - 404
- Пројекат санације и
рекултивације сметлишта
Банатски Брестовац
- 1,800,000.00

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат

Извештај о реализацији активности
у првом полугодишту 2015. г

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

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

ЈКП Хигијена и Екологија: На
састанку у ГУ септембра 2015. год.
дефинисана су два могућа начина
реализације затварања, санације и
рекултивације Старе депоније у
Панчеву:
1. Споразум о давању сагласности
свих власника и сувласника на
простору обухвата Старе депоније
на:
а) пројектно техничку документацију
за затварање, санацију и
рекултивацију Старе
депоније
б) на извођење радова на затварању,
санацији и рекултивацији
2. Утврђивање јавног интереса у
складу са законом о експропијацији
У 2016. години

Обезбеђена Пројектнотехничка документација за
санацију Старе депоније у
Панчеву са Техничком
контролом

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
насељених места

Планирана средства,
расписана јавна набавка,
склопљени уговори и израђени
пројекти за мин. 2 насељена
места

Екологија: Пројектна
документација за Качарево и
Банатски Брестовац је у изради.
Пројекат за Глогоњ је оспорен

местима

Бaнатски Брестовац,
Омољица)

6.3 Пуштање у
рад регионалне
депоније

6.3.1 Завршетак радова
на изградњи регионалне
депоније (прва фаза)

Позиција у буџету - 400
- Техничка контрола
пројеката санације и
рекултивације сметлиштаГлогоњ, Качарево,
Омољица - 800,000.00
Позиција у буџету
409.33 - Консултантске
услуге за израду потребне
документације за
исходовање интегрисане
дозволе за регионалну
депонију - распоред салда
из 2014. године 2.000.000,00

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

Израђена пројектно-техничка
документација, депонија
пуштена у рад, годишњи
извештај ГВ о реализацији
пројекта

Позиција у буџету
420.
ЈКП "Хигијена" Панчево Завршетак радова на
Новој депонији - распоред
салда из 2014. године 13.579.000,00

6.3.2 Проширење
комплекса регионалне
депоније

6.3.3 Реконструкција
приступног пута за

-

Због техничке грешке у
дефинисању позиција у буџету
града (Позиција у буџету 409.33),
затим због процедуалних измена
документације ЈКП Хигијена,
набавка није реализована, али је
припремљена Техничку
спецификацију и Захтев за
покретање ЈН за покретање ЈН.
Нова депонија је постала
оперативна и почела са радом
28.10.2015.
Укупнан износ финнсијских
средстава за Пројекат покретања
Нове депоније је: из буџета града
Панчева укупно 15.000.000,00
динара (2014. И 2015.) и од
донатора Сида 439.500,00 ЕУР.
Издате су четири, од укупно пет
употребних дозвола за извођење
радова на инвестиционом
одржавању (процедуре у вези
захтева за издавање Решења бр. V је
у току, а након решавања овог
питања стичу се услови за даља
улагања у Регионалну депонију
Панчево).

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

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

ПДР Нова депонија је усвојен
13.10.2015.

ЈКП Хигијена, ЈП
Дирекција, Секретаријат

Планирана средства и
спроведена експропријац.

ЈП Дирекција:
Пред надлежним органом Градске

регионалну депонију
према пројекту

6.4 Унапређење
система
управљања
отпадом

за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

6.3.4 Подизање и
одржавање заштитног
појаса око Нове депоније

1.230.518,50 без ПДВ-а

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

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

земљишта, реализован
пројекат, годишњи извештај
ГВ о реализацији пројекта

ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило

Полугодишњи и годишњи
извештај ГВ о степену
реализације пројекта
заштитног појаса у 2015. год.

ЈП Дирекција, ЈКП
Хигијена, МЗ насељених
места

Плановима дефинисане
локације у свим насељеним
местима, израђена пројектна
документација

управе води се поступак за
експропријацију земљишта које
улази у трасу планиране
саобраћајнице.
ЈП „Дирекција“ је спровела јавну
набавку за потребна испитивања и
израду геомеханичког елабората за
потребе реконструкције и доградње
или изградње приступног пута.
ЈКП Хигијена није надлежна.
Надлежност - ЈП Дирекција и
Правобранилаштво
ЈКП Хигијена: У току спровођења
Пројекта покретања Нове депоније
спроведена је прва фаза садње у
ветрозаштитном појсу у обухвату
депоније, у износу 1.230.518,50 дин
без ПДВ.
Услед сушења/угинућа садница
спороведена је додатна набавка и
изведени радови у износу од
97.361,25 дин. из сопствених извора
ЈКП Хигијена.
ЈКП“Зеленило“:
Подизање заштитног појаса око
Нове депоније вршили смо на
основу уговора са
ЈКП“Хигијена“,децембра 2014.год.и
тај посао нам је плаћен.
ЈП Дирекција: Планска
документација је предвидела
комуналне зоне за формирање
депонија и сметлишта, али није
децидно дефинисала пунктове за
сакупљање. За ово би била потребна
градска одлука са Планом
постављања наведених пунктова.
ЈКП Хигијена: На нивоу града није
формирана Радна група која ће се
бавити наведеном позицијом, нити
донете потребне одлуке за
реализацију активности
ЈКП Хигијена је

6.4.2 Одређивање нове
локације за складиштење
и рециклажу
грађевинског отпада

6.4.5 Опремање
рециклажног центра у
Власинској улици

6.4.6 Доношење нове
одлуке о одржавању
чистоће

Позиција у буџету
409
- ЈКП "Хигијена" за
Центар за комунални
отпад - опрема - обавезе
из 2014. године 1.796.120,00

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

Планом дефинисана локација,
урађен пројекат изградње и
опремања

ЈКП Хигијена

Обезбеђена средства,
опремљен центар, повећан
годишњи приход ЈКП
Хигијена од секундарних
сировина за мин 20%,
смањењеа количине отпада
који се одлаже на депонију за
мин 10%, поднети
полугодишњи и годишњи
извештаји ГВ

самоиницијативним залагањем у
сарадњи са надлежним службама ЈП
Дирекција утврдила места за 8
„зелених острва“ од којих су два
реализована у 2015 години на
локацијама Мисе.
ЈП Дирекција: Усвојен План
детаљне регулације којим се
дефинише Регионална депонија у
оквиру које се планира одлагање и
рециклажа грађевинског отпада.
ПДР Нова депонија је усвојен
13.10.2015
ЈКП Хигијена: Инвестициона
одлука за набавку опреме, пројектне
документације и радове за Центар
за комунални отпад који се не
одлаже на депонији, у износу од
2.956.120,00 дин без ПДВ
Позиција у буџету 409 – опрема –
Набавка покренута у 2015. али због
премашене процењене вредности од
потенцијалних понуђача није
реализована

Позиција у буџету
409.31 - ЈКП "Хигијена"
за Центар за комунални
отпад - услуге
пројектовања - обавезе из
2014. године - 200.000,00

Позиција у буџету 409.31. Због
сагледавања потреба за пројектнотехничком документацијм са
целовитим и функционалним
решењем, средства пренета у 2016.

Позиција у буџету 409.32 - ЈКП "Хигијена" за
Центар за комунални
отпад - извођење радова обавезе из 2014. године
- 960.000,00

Позиција у буџету 409.32.-Извођење
радова – након обезбеђивања
пројектно техничке документације,
биће спроведене набавке за
извођење радова. Није реализовано
у 2015.
Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

Одлука усклађена са
Регионалним и Локалним
планом управљања отпадом

Екологија: Одлука је донета
ЈКП Хигијена: Припрема
материјала за измене и допуне
Одлуке у току.

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

6.4.8 Едукација и
промоција рециклаже,
посебно намењена деци и
омладини

Позиција у буџету
415 - Посета заштићеним
природним добрима 250,000.00

ЈКП Хигијена
ЈКП насељених места

9 нових уређених и
опремљених локација у
насељеним местима,
обезбеђено мин. 18 посебних
контејнера

- ЈКП Хигијена: На нивоу града
није формирана Радна група која ће
се бавити наведеном позицијом,
нити донете потребне одлуке за
реализацију активности
ЈКП Хигијена је
самоиницијативним залагањем у
сарадњи са надлежним службама ЈП
Дирекција утврдила места за 8
„зелених острва“ од којих су два
реализована у 2015. години на
локацијама Мисе. У току је израда
планова за уређење сабирних места
за контејнере на простору града.

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

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

Екологија: Активност је
реализована

Позиција у буџету
416 - Едукација
предшколске и школске
деце у природи 300,000.00

ЈКП Хигијена: Позиција у буџету
416
Реализација Пројекта „Сакупи и
уштеди-видећеш да вреди“ у свим
основним и средњим школама на
територији Панчева и насељених
места; слопљени уговори између
школа и ЈКП Хигијена Панчево о
преузимању рециклабилних
материјала са надокнадом.

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

Пројекти /Активности
7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера добре
праксе ОИЕ

Извори и износ
обезбеђених средстава /
недостајућа средства у
2015.
Подршка пројектима
енергетске ефикасности у
граду Панчеву
1.150.000
Студија - пројекат о
могућностима коришћења
изворишта геотермалне

Носиоци

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП,
ЈП

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Одржано најмање 2 јавне
промоција, медијски
пропраћено

Извештај о реализацији активности
у првом полугодишту 2015. г
ЈП Дирекција: Није било
активности
ЈКП Грејање: Током јуна, јула и
августа 2014. кроз акцију ''Отворена
врата'' са корисницима је рађена
едукација о ефикасном коришћењу
енергије у систему даљинског
грејања.

воде у Омољици

7.1.4 Доношење
програма и плана
енергетске ефикасности

Обезбеђење подстицајних
мера за коришћење
природног гаса као
енергента
3.000.000
Израда програма и плана
енергетске ефикасности
2.200.000

Сопствена средства ЈКП
''Грејања''
80.000.000,00 дин.

7.2 Унапређење
енергетске
ефикасности

Акција је настављена током 2015.

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

Донета одлука ГВ, формиран
стручни тим, припремљен и
усвојен програм

ЈП Дирекција: Није било
активности
ЈКП „Грејање“ у оквиру свог Плана
набавки за 2016., а везано за Е.Е.,
планира замену постојећих
горионика на обе топлане, као и
ревитализацију котла бр.1 (23 MW)
на топлани Котеж. У првој
половини 2016. Планира се израда
П.Т.Д., а до краја године и
реализација плана.Сва потребна
средства се планирају из сопствених
извора.
ЈКП „Грејање“ у оквиру свог
редовног Плана набавки за 2015, а
везано за Е.Е., планирало је замену
постојећих горионика на обе
топлане, као и ревитализацију котла
бр.1. Због недостатка финансијских
средстава, набавке су одложене за
следећу годину.

ЈКП ''Грејање''

7.1.5 Увођење
институције енергетског
менаџера

-

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Градско веће

Именован енергетски менаџер

Екологија: Није именован

7.1.6 Обезбеђивање
услова за прелазак на
систем обрачуна
даљинског грејања по
потрошњи

-

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

Донета одлука Скупштине,
планирана средства за
реализацију

ЈКП Грејање:
Технички услови за прелазак на
систем обрачуна даљинског грејања
по потрошњи су обезбеђени.
Одлуком Скупштине града Панчева,
обрачун услуга даљинског грејања
према потрошњи одложен је до
почетка наредне грејне сезоне
2016/17.

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за

Урађено мин. 2 ЕЕ пројеката
годишње

Екологија: Нису предвиђена
средства
ЈП Дирекција: У складу са

7.2 1 Израда пројектне
документације за
енергетску санацију

објеката јавне
намене

јавних објеката

урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП, ЈКП

7.2.2 Промоција
принципа зелене градње

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

7.2.3 Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете

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

Одржана једна јавна
промоција

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

одредбама Закона о планирању и
изградњи, при изради техничке
документације за изградњу,
доградњу или реконструкцију
објеката, ЈП „Дирекција“ израђује
Елаборате енергетске ефикасности
ЈКП“Зеленило“:
2015.год.је урађен Пројекат
енергетске санације зграде
ЈКП Грејање: Урађен пројекат за
прикључење вртића ʺПетар Панʺ на
даљински ситем грејања (гаси се
котларница на лож уље)
Конкурисали у Министарству
енегетике (пројекат није прошао)
У 2015. год. поновили пројекат у
оквиру средстава из Јапанске
донације (чекамо одговор).
Пројекат прикључења вртића
„Петар Пан“ на систем ДГ није
прихваћен од стране јапанске
амбасаде у 2015. Конкурс ће бити
обновљен током 2016.
ЈП Дирекција: Није било
активности

Екологија: Нису предвиђена
средства
ЈП Дирекција: Формиран је тим од
запослених у ЈП „Дирекција“ и
послат је допис градском већу ради
давања сагласности на Пилот
пројекат по коме су одређене три
локације. Послата и ургенција. Чека
се сагласност. Урађен „пилот
пројекат“ на делу улице Максима
Горког између Ул. Војводе Радомира
Путника и Др. Касапиновића.

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

Носиоци

Критеријум успешности/
очекивани резултат

Извештај о реализацији активности
у првом полугодишту 2015. г

8.1.1 Унапређивање и
контрола квалитета
израде планске
документације

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

Покренуте измене усвојених
планова, на основу мишљења
и предлога Секретаријата за
урбанизам и Комисије за
планове у израду плана

8.1.2 Израда ПГР за
насељена места

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

Укључене МЗ у процес
планирања, јавни увид одржан
у насељеним местима, донети
ПГР за сва насељена места

ЈП Дирекција: Тренутно су у
процедури осам одлука за измену
планова: ПГР „Целина 1“ ПГР
„Целина 2“, ПГР Качарево, ПГР
Јужна зона-Цевовод РНП, ПГР
Јужна зона-Дубока прерада
(Коксара) РНП, ПДР „Транснафта“,
ПДР „Ветрогенератори“ и ПГР
Старчево – социјално становање
(ОЕБС) који није усвојен на
Скупштини.
Тренитно су у процедури осам
одлука за израду нових
планова:ПДР Радна зона блок 115 у
Омољици, ПДР „Северна
индустријска зона“, ПДР
„Полипропилен“, ПДР „Опасни
отпад“ РНП, ПГР „Целина 8“, ПДР
„Далековод за ветрогенераторско
поље“, ПДР „Скробара“, ПДР
„Стара утва“
ЈП Дирекција: ПГР Банатски
Брестовац и ПГР Глогоњ су пред
пуштање на Јавни увид.

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Агенција за
саобраћај

Донета одлука о изради,
израђен ПДР

Пројекти /Активности

8.1.14 ПДР Блок 20, ПДР
Блок 51, ПДР Блок 18

8.1.16 ПДР Обилазница
(блок 116)

Извори и износ
обезбеђених средстава /
недостајућа средства у
2015.

Донете одлуке о изради,
израђени ПДР

ЈП Дирекција: Нису донете
посебне одлуке јер су наведени
блокови већ обухваћени усвојеним
Плановима генералне регулације за
град Панчево. Сви наведени
блокови припадају ПГР „Целина 1“.
ЈП Дирекција: Израђен и усвојен
ПДР Обилазница

8.1.17 ПДР Зона
археолошког парка

МЗ Старчево,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове

Израђен и усвојен ПДР

8.1.19 Обезбеђивање
планског основа за
изградњу канализационе
инфраструктуре и
пречишћавање отпадних
вода

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

Усвојни планови

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

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

8.2.2 Промоција
иновативних
урбанистичких решења
путем конкурса

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција
Радна група за ГИС

Примењене вештине
презентовања и припремљене
јавне презентације за сваки
олански документ разумљиве
широј јавности, медијска
најава јавног увида, повећан
број учесника у јавном увиду
за мин.20%
Планирана средстава,
расписан конкурс, одржане
јавне промоције иновативних
урбанистичких решења

8.1.20 Израда техноекономских анализа у
оквиру израде планске
документације

8.2 Веће
укључивање
јавности у
процесу израде
планова

8.3 Коришћење
савремених
знања и алата у
изради планских
докумената

8.3.1 Унапређење ГИС

Планирања средстава, урађене
анализе за потребе планова

Примена ГИС компатибилних
алата током израде планова,
скраћено време за израду
планске документације

ЈП Дирекција: Донета одлука о
изради планског документа. Чека се
према договору да наручилац плана
МЗ Старчево прибави катастарскотопографску подлогу како би се
отпочело са израдом плана.
ЈП Дирекција: Усвојени су сви
Планови генералне регулације за
град Панчево којима је покривена
канализациона инфраструктура и
постројење за пречишћавање
отпадних вода града Панчева.
ЈП Дирекција: У Плановима
детаљне регулације који су раније
усвојени постоје техно-економске
анализе за опремање земљишта
јавне намене. При усаглашавању
наведених планова са усвојеним
Плановима генералне регулације
преиспитаће се и ажурирати и
техно-економске анализе. Чека се
доношење одлука Секретаријата о
усаглашавању ПДР-ова са ПГРовима.
ЈП Дирекција: У оквиру фазе
Јавног увида уведене су
презентације по насељеним
местима и Месним заједницама.
Такође је уведена медијска најава
Јавног увида на овим
презентацијама (локалне новине и
телевизија).
ЈП Дирекција: Спроведен конкурс
за стару Вајфертову пивару.

ЈП Дирекција: Завршена обука у
оквиру Сектора за урбанизам који
ће се бавити ГИС-ом. Инсталиран
део неопходног софтвера на
рачунаре. Очекује се боља сарадња
Информатичког центра како би цео

преојекат профункционисао до
краја.

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

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Комисија за
планове

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

ЈП Дирекција: Учешће урбаниста
на стручним усавршавањима широм
Србије. Презентација сопствених
планова (Скуп планера Србије на
Старој планини) уз веома позитивне
оцене. По календару Удружења
урбаниста Војводине одржан
стручни скуп у Панчеву у октобру.
Тема скупа је била „Индустријско
наслеђе“

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

Пројекти /Активности
9.1.1 Изградња
социјалних станова у
насељу Хиподром

Извори и износ обезбеђених
средстава / недостајућа
средства у 2015.
Позиција у буџету
740.31 - Изградња станова за
социјално становање у улици
Чумићева и локацији
Хиподром из сопствених
прихода - распоред салда из
2014. године
- 4.000.000,00
Позиција у буџету
- 742 Пројектно-техничка
документација за изградњу
станова на локацији
Хиподром из сопствених
средстава - 1.608.020,00
Позиција у буџету
742.3 - Пројектно-техничка
документација за изградњу
станова на локацији
Хиподром из сопствених
средстава -распоред салда из
2014. године - 400.000,00

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

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Урађен главни пројекат

Извештај о реализацији активности
у првом полугодишту 2015. г
ЈП Дирекција: Урађена планска
документација.
Није препозната даља улога ЈП
„Дирекција“ .
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: Припремљено
3 пројекта за стамбено збрињавање
избеглица у вредности од 580.000
ЕУР и могућношћу збрињавања
минимално 60 избегличких
породица. Пројекти прошли
административну проверу и налазе
се у другој фази евалуације.
( решење; пакет грађевинског
материјала; откуп сеоског
домаћинства )
- Припремљена пројектно техничка
документација и локацијска дозвола
за локацију Чумићева, планирана
средства из буџета града и
конкурисано код Републичке
агенције за становање за
суфинсирање. Добијено одлука
Комисије, чека се верификација

одлуке Комисије на Влади РС,
нокон чега тек може да се распише
ЈН за извођење радова.
- Комплетирана грађевиско техничка
документација, као и информација о
власништву за локацију Радивоја
Кораћа за изградњу 74 стана,
приступачног
становања.Документација
прослеђена РАС и Мин за грађевину,
саобраћај и инфраструктуру РС за
кредит ЦЕБ-а.
_ За поменути кредит ЦЕБ-а
планирана и изградња прва 2
објекта у новом насељу
„Хиподром“. Још увек се чека
информација од Владе и ресорног
Мин да ли ће се реализовати кредит
- Урбанистичка
документација/планови за локацију
„Хиподром“ је урађена.
- Пројектовање самих објеката на
локацији „Хиподром” је остало на
нивоу идејног пројекта, јер је
непационално приступити
пројектовању док није извесно
финансирање, због брзине мењања
закона и других прописа.

9.1.2 Легализација
ромских насеља

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

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

ЈП Дирекција: Није препозната
улога ЈП Дирекције
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: није било
активности за називе улица и
бројеве
- у току је измена Плана детаљне
регулације, у насељу Шумице у
Старчеву, као припрема за
инфраструктурно опремање насеља,
као и стицања услова за унапређење
квалитета становања у смислу
реконструкције и адаптације
постојећих објеката. Овај посао је
активност из пројекта „Овде смо
заједно“, који се у граду Панчеву
спроводи у партнерству са ОСЦ и
Канцеларијом за људска и мањинска
права РС.

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

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

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

ЈП Дирекција: Није било
активности.

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

Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: изостала је
законска регулатива, тако да није
могуће започети било какве
активности по овој мери
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: нису ни
планирана средства Одлуком о
буџету, тако да није се приступило
реализацији мере.

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

Активност уврштена у
програм конкурса,
идентификована циљна група,
број пројекта годишње,
организована мин. једна
едукација

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
(конкурс за пројекте из
области социјалне
политике)

Позиција у буџету
319.
- Развојни пројекти за
организације цивилног
друштва - конкурс 2.000.000,00

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

- ДОП: У сарадњи са удружењима
грађана (Женска мировна група
Панчеви, Центар за заштиту
тражиоца азила Београд, Буди
мушко клуб Панчевбо) Дом
омладине Панчево организовао је 3

Позиција у буџету
320. - Програмски трошкови
организација цивилног
друштва - конкурс
4.500.000,00

едукативне радионице за заштиту
права жена-2 и упознавању са
проблемима тражиоца азила 1.
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: ГВ је усвојило
Акциони план за борбу против
трговине људима, а Координациони
тим за борбу против трговине
људма у сарадњи са ЦК је
припремио инфо-промо-едукативни
материјал за најширу популацију и
за циљне групе са којима ће се
одвијати активности у овој години.
-Одржана обука „Примена
индикатора за прелиминарну
идентификацију жртава трговине
људима“ за стручњаке из социјалне
заштите, полиције и образовања.
- Из АП за борбу против трговине
људима, реализована активност
везана за штампање материјала, и у
току је поступак за набавку опреме.
За септембар планиран почетак
реализације тренинга, трибина и
радиона.
- Спроведен Конкурс за
финансирање/суфинансирање
програмских трошкова ОЦД од
јавног значаја ( особа са
иналидитетом или теже хронично
оболелих). Склопљени уговори, и
редовно се преносе средства 13
ОЦД

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

Пројекти /Активности
10.1.1 Модернизација
опреме и процеса рада
јавних служби

Извори и износ обезбеђених
средстава
Позиција у буџету
- 81. Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" -

Носиоци
Градска управа, ЈП,
ЈКП

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Обезбеђен софтвер за попис
имовине, дефинисане
процедуре и стадардизован
процес рада, уведен

Извештај о реализацији активности
у 2015. гoдини
Уведена Јавна слушања у
скупштинску процедуру реализован пројекат.

220.000,00

Позиција у буџету
- 82. Услуге по уговору Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 65.000,00
Позиција у буџету
- 83. Зграде и грађевински објекти
- Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 970.000,00
Позиција у буџету
- 84.
- Машине и опрема Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 20.759,00
Набавка у износу
15.533.133,34

електронски систем за
праћење предмета, спроведена
набавка савремене опреме за
рад

ЈКП Зеленило:

-

ЈП Дирекција

-

ЈКП Грејање

ЈКП Зеленило:
модернизације опреме и процеса
рада: у 2015. години- набавка
опреме за одржавање зеленила,
машина и оруђа за обраду
земљишта, опреме за саобраћајкамиони,цистерне.
ЈП Дирекција: Набављен је и
активиран електронски систем за
праћење предмета тзв.
„Електронска писарница“ који је
тренутно у функцији.
ЈКП Грејање: Извршена
стандардизација процедура и
процеса у ЈКП ''Грејање'',
сопственим средствима.
Уведен интегрисани систем
(ИСО 9001, 14001 и ОХСАС 18001)

10.1.4 Успостављање
индикатора, праћење
управљања и мерења
учинка запослених и
постављених лица
10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног усавршавања
запослених

-

Позиција у буџету
- 80.
- Обуке за припрему и
релизацију пројеката и
енглески језик за кориснике
јавних средстава
- 150.000,00
Позиција у буџету - 80.31 Обуке за припрему и
релизацију пројеката распоред салда из 2014.
године
- 372.000,00

Градска управа, ЈП,
ЈКП

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

ЈП Дирекција: У припреми су нови
правилници у складу са новим
Законом о раду.
ЈКП Зеленило:
У припреми су нови правилници у
складу са новим Законом о раду.

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Донет годишњи програм
стручног усавршавања
запослених, организовано мин.
по једна обука за ИТ ,
припрему пројеката,
програмско буџетирање, ЕЕ,
ОИЕ, 100 запослених у јавним
службама похађало обуке, 30
запослених стекло лиценце и
сертификате

Градска управа града Панчева:
током 2015. године није донет
годишњи програм стручног
усавршавања запослених јер је у
процедури било доношење нових
законских прописа који регулишу
ову област. Током 2015. године 56
запослених је похађало различите
облике стручног усавршавања 24
запослених је обновило лиценце код
надлежних струковних
организација. Поред овога током
целе године запослени су активно
учествовали на различитим
стручним скуповима које чији су
организатори били надлажна
републичка министарства,
покрајински секретаријати, друге
локалне самоуправе и организације
(СКГО, НАЛЕД и др.)
ЈП Дирекција: Није донет
годишњи програм али су одвојена
средстава за стручно усавршавање
запослених. У 2015. години смо
имали лиценцирање неколико
запослених за ППЗ заштиту и
енергетску ефикасност. Самим тим
је и Дирекција добила лиценцу што
нам даје могућност израде
пројеката и елабората.
ЈКП Зеленило:
Одвојена су средства за стручно
усавршавање радника.Током
2015.год. присуствовали су
правници,економисти,инжењери
разним семинарима.

10.1.7 Редовно
информисање грађана о
раду јавних служби

10.1.8 Повећање
територијалне и физичке
доступности услуга и
програма

Позиција у буџету - 81. Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" 220.000,00
Позиција у буџету - 82. Услуге по уговору Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године 65.000,00
Позиција у буџету - 83.
Зграде и грађевински објекти
- Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 970.000,00
Позиција у буџету - 84.
Машине и опрема Суфинансирање пројекта
"Припрема Скупштине
Панчева за јавна слушања" средства АП Војводине распоред салда из 2014.
године - 20.759,00

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Побољшана интернет
презентација града и јавних
предузећа, упућена препорука
ГВ о кварталном
информосању грађана о раду
јавних служби путем локалних
медија

ЈП Дирекција: Успостављен
систем „48 сати“.
ДОП: Дом омладине у циљу
информисања грађана:
1. има своју интернет страницу
2. на друштвеним мрежама Твитер
и фејсбук има отворене
странице и редовно их ажурира
3. објављује омладински
информатопр ДРАФТ
Привреда: реализован пројекат који
је увео јавна слушања
ЈКП Зеленило:
У циљу информисања
грађана,ЈКП“ЗЕЛЕНИЛО“ има своју
интернет страницу, обавештава
грађане и путем друштвене мреже
фејсбук, путем телевизије и радија.
Такође, успостављен је и систем“48
сати“.

Градска управа, ЈП,
ЈКП , ПУ Дечја радост

Сачињена анализа
остваривања примарне
здравствене заштите
насељеним местима са
предлогом мера, анализа
потреба за збрињавањем деце
до 3 и од 3-6 година у БН Селу,
Долову, Б. Брестовцу и
Иванову, регулисани услови на
локалном нивоу за отварање
приватних вртића, спроведене
месечне акције збрињавање
паса луталица у граду и
селима и др.)

ЈП Дирекција: Није препозната
улога ЈП Дирекције
Није било активности
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: На Конкурсу
за развојне пројекте у области
социјалне политике одобрен за
финансирање пројекта Удружења
„Банатске виле“ за пружање услуге
помоћ у кући за старија лица у
вредности 500.000,00 дин.

10.2 Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

10.1.9 Увођење
оутсоурцинг принципа за
специфичне експертске и
цонсалтинг услуге

Градска управа,
ЈП,ЈКП

Прибављене услуге на
тржишту без повећања броја
запослених у јавним службама

ЈП Дирекција: Није било
активности
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: пројекат у
партнерству град Панчево и Пок.
Секрет. За рад, запошљавање и
равноправност полова ангажована
ОЦД за израду Нацрта Акционог
плана за побољшање положаја жена
- у припреми Конкурс за
прибављање Нацрта стратегије
комунакиције органа града Панчева

10.2.1 Доношење плана
капиталних инвестиција
за 2015-2020. годину

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

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

ЈП Дирекција:
Учествовала у ревизији плана
капиталних инвестиција за 20152017. годину.
Доношење плана капиталних
инвестиција за 2015-2020.годину –
није било активности.

Агенција за саобраћај,
ЈКП АТП, ЈП
Дирекција

Донета одлука ГВ, формирана
радна група, усвојен програм
за 2016-2020. године

Секретаријат за
заштиту животне
средине, Секретаријат
за привреду и
економски раувој
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за јавне службе и
социјална питања, ЈП,
ЈКП, Агенција за

Донета одлука Скупштине
града

Доношење програма
одрживог јавног
саобраћаја за 2016-2020.
годину
10.2.3 Доношење
акционог плана за
одрживи развој
Потамишја
10.2.4 Доношење
акционог плана за
побољшање
приступачности јавних
објеката и површина
особама са отежаним
кретањем 2016-2020

ЈКП Зеленило:
Реализација пројекта
ветрозаштитних појасева ка
насељеним местима
Проширење Новог гробља
Одржавање парка природе
Поњавица

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

ЈП Дирекција: Није било
активности

ЈП Дирекција: Није било
активности
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања:: оперативни
рад у другој половини 2015

саобраћај и установе

10.3
Унапређивање
локалних и

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

Кабинет
градоначелника,
стручне службе ГУ

Формирана радна група, донет
план, организовано најмање 2
пројекта сарадње

Градска управа, ЈП,
ЈКП

Прибављено мин. 50 милиона
средстава из домаћих и мин.
50. милиона из ЕУ и других
страних фондова

ЈП Дирекција: Није било
активности
Привреда: прибављено је 60,6
милиона динара из домаћих
- 18.000 еур Савет Европе –
Скупштина за све
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: Обезбеђено
11.365 USD за подршку инклузији
деце из фондова UNICEF

10.2.7 Успостављање
инструмената за праћење,
анализу и ажурирање
усвојених стратешких и
акционих планова и
пројеката

Градска управа, ЈП,
ЈКП

Сачињено јединствено
упутство за мониторинг и
извештавање са
инструментима за праћење,
анализу и ажурирање,
резултати укључени у обрасце
извештаја о раду

ЈП Дирекција: Није било
активности
Привреда: Срповеден пројекат
Сертификације града Панечева
према задатим критеријумима у
току овог процеса унапређене
услуге јваних и јавнокомуналних
предузећа, донет план капиталних
инвестиција, образован тима за
праћење имплементације стратегије
и друго.. – потврда: добијен
сертификат BCF SEE
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: Решењем ГВ
формиран је Тим и сачињена
методологија за праћење
реализације Стратегије развоја
града Панчева 2014-2020

10.3.1 Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа међусобно и са

Градска управа, ЈП,
ЈКП

Извршен преглед застарелих и
неусаглашених са законом
локалних прописа,

ЈКП Зеленило: ЈКП Зеленило
учествује у изради извештаја о
реализацији Стратегије развоја
града Панчева 2014.-2020.
ЈП Дирекција: Врши се
континуирано праћење и
усаглашавање са законима и

других прописа

законима

припремљено и спроведена
процедура усвајанја 50%
локалних прописа из прегледа

прописима како републичким тако и
локалним. Ово усаглашавање се
врши по свим секторима Дирекције
то јест усвим сегментима рада и
делатности.
Секретаријат за јавне службе и
социјална питања: Донети
ллокални прописи:
1. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о располагању становима
града Панчева
-Одлука о одређивању доктора
медицине за стручно утврђивање
времена смрти умрлих изван
здравствене установе на територији
града Панчева
-Одлука о утврђивању права на
накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу у 2015. години
-Одлука о изменама одлуке о додели
стипендија изузетно надареним
студентима са територије града
Панчева

10.3.2 Делегирање
локалних иницијатива
преко покрајинских
одборника и републичких
посланика

Органи града

Покренуте иницијативе за
решавање локалних проблема
у надлежности покрајинских и
републичких органа преко
покрајинских одборника и
републичких посланика

ЈКП Зеленило: Врши се
континуирано праћење и
усаглашавање са законима и
прописима како републичким тако и
локалним. Ово усаглашавање се
врши по свим секторима то јест у
свим сегментима рада и делатности
унутар ЈКП“Зеленило
- Иницијатива за враћање
надлежности Републичком органу
(саобраћајница за Северну
пословну зону,Управа за воде)

10.4 Управљање
имовином града

10.4.1 Израда плана
експропријације
земљишта

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

Одлука ГВ, формиран тим,
одређени приоритети, усвојен
план, планирана средства
годишње, извршене
експропријације годишње

ЈП Дирекција: Урађени су
„Елаборати анализе парцела јавних
саобраћајница“ за насеље Миса,
Кудељарски насип, Караулу и Теслу.
Ово подразумева анализу
власништва са катастарским
подацима и неопходне
препарцелације у поступку
експропријације.
План експропријације земљишта на
нивоу града није донет, али је у току
више поступака пред органима
управе и судовима у појединачним
предметима експропријације.

10.4.2 Централизовани
попис јавне својине
Града

Буџет града Панчева за 2015.
год.
5.306.503 динара

Агениција за имовину,
Секретаријат за
финансије, ЈП ГСА,
ЈП Дирекција

Потписан споразум о
прикупљању и размени
података, утврђене процедуре
за ажурирање података,
сачињена јединствена и
доступна база података о
имовини

Привреда: Завршен пројекат
“Управљање имовином 1, 2, 3”. У
оквиру пројекта одржане обуке,
унапређене процедуре за упис и
попис имовине, унапређен софтвер
и харвер, урађени геодетски снимци
и процене вредности.
ЈП Дирекција: Радна група
формирана од стране града у чијем
саставу је и један представник
ЈП“Дирекција“ ради на пословима
уписа пословног простора и станова
за расељавање.Пословни простори
којима управља ЈП“Дирекција“
Панчево и станови за расељавање
су у великој мери геодетски
снимљени, у току је прикупљање
документције о стицању, након чега
ће бити инициран поступак за упис
права јавне својине у корист града
Панчева
Током 2015. Године етажирано је
више пословних простора којима
управља ЈП „Дирекција“, а у току је
и поступак уписа пословног
простора и станова за расељавање у
јавну својину Града Панчева.

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

Програми /
Мере
11.1
Ревитализација
Старог градског
језгра и уређење
приобаља

Пројекти /Активности

Извори и износ
обезбеђених средстава

11.1.1 Завршетак
изградње Старог градског
језгра према постојећој
пројектној
документацији

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

Критеријум успешности/
очекивани резултат
Донета одлука ГВ о просторном
дефинисању Старог градског језзгра
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву: Створени услови
за несметано обављање радова на
завршетку изградње Старог језгра.

Извештај о реализацији
активности у 2015. гoдини
ЈП Дирекција : Припремљена
је потребна техничка
документација за извођење
радова, и то за:
1.Улицу Николе Ђурковића,
( одобрена су средства од
Управе за капитална улагања Извођење радова је почело
01.03.2016.године)
2.Двориште око железничке
амбуланте,
3.Хидрограђевинске радове у
улици Кеј Радоја Дакића
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву: Завршене
анализе документације и
проучавање архивске грађе.
Оформљен тим археолога за
праћење радова.

11.1.3 Реконструкција
Народног музеја (фазно)

Позиција у буџету
520. - Народни музеј
Панчево - Израда
комплетне пројектно
техничке документације
са техничком контролом
за реконструкцију
комплетног објекта
Народног музеја Панчево
- распоред салда из 2014.
године - 5.400.000,00
Позиција у буџету
521. - Народни музеј
Панчево - Израда
пројектно техничке
документације извођење
радова на санацији крова
народног музеја у
Панчеву (леви део) - по
инжењеринг систему средства кредита по
Одлуци из 2015. године

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

Припремљена техничка
документација

ЈП Дирекција: Израда
Пројекта реконструкције је у
току.
Постојећи Уговор о изради
Пројекта, Анексом Уговора
уподобљен са одредбама
Закона о изменама и допунама
Закона о планирању и
изградњи.

11.1.4 Реконструкција
Вајфертове
пиваре(фазно)

11.1.5 Реконструкција
Црвеног магацина према
студији изводљивости
(фазно)

3.750.000,00
Позиција у буџету
107.
1. накнада члановима
жирија 120.000 динара
2. награде за прва 3
решења 833.333
динара
3. израда студије
изводљивости
500.000 динара
4. Покрајински
секретаријат за културу
500.000,00
5.Покрајински
секретаријат за културу
2.000.000,00

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

Припремљено идејно решење, студија
изводљивости и главни пројекат

Привреда: Реализован је
Конкурс за „Израду идејног
решења реконструкције и
ревитализације „Народне
(Старе Вајфертове) пиваре“ у
Панчеву.; награђена су прва 3
рада откупљена два решења;
организована изложбе
конкурсних радова.
3/4 -Средства за студију
изводљивости пренета су у
2016. годину
5. Завршен пројекат “Санација
зида страдалог у пожару”

Завод за заштиту
споменика културе у
Панчеву: Издати Услови
Завода за формирање
конкурсне
документације. Услови
су потврдили Услове
Покрајинског завода за
заштиту споменика
културе из Новог Сада
из 1992. године

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

ЈП Дирекција: Спроведен
Конкурс за израду идејног
решења реконструкције
пиваре, и одржана изложбе
конкурсних радова.

Решени имовинско правни односи,
Припремљена пројектно техничка
документација, планирана средства за
за реализацију фаза пројекта у 2016.
години

Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву: Од
приспелих решења на
конкурсу два су испунила
услове Завода, али та решења
нису награђена
- завршена јавна набавка и
изабран извођач радова
ЈП Дирекција: Израда
Пројекта реконструкције је у
току.
Постојећи Уговор о изради
Пројекта, Анексом Уговора
уподобљен са одредбама
Закона о изменама и допунама
Закона о планирању и
изградњи.
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву:
- издати услови и сагласност
на пројекат за препарцeлацију
земљишта

11.1.6 Доношење одлуке
о коришћењу приобаља

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

Завод за заштиту
споменика културе у
Панчеву:

11.1.10 Коришћење
приобаља реке Тамиш за
спортско-рекреативне,
туристичке и културне
садржаје

Позиција у буџету
712.3 - Израда пројекта и
изградња прве фазе
пешачке стазе од
преводнице до
светионика - распоред
слада из 2014. године 3.600.000,00

11.1.11 Успоствљање
јавног превоза - речне
линије до Беле Стене

Конто 425
Извор 01-07
АПВ и Град Панчево
400.000,00
Конто 424
Извор АПВ
2.000.000,00

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

Припремљена одлука, спроведена
процедура усвајања

ЈП Дирекција: Формирана је
Радна група за израду Одлуке.

Измењена планска документација,
решени имовинско-правни односи,
израђена пројектно-техничка
документација, планирана средства за
за реализацију фаза пројекта у 2016.
години

ЈП Дирекција: Није потребна
измена важеће планске
документације
Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву:
-завршена реконструкција
десног светионика на ушћу
Тамиша у Дунав

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

Креирана туристичка рута за обилазак
града водом, пловидбу до Б.Стене и
Земуна, осмишљени културни
садржаји на платформи и спортско
рекреативни на води, организовано
мин. 5 локалних и 5 међуградских и
регионалних догађаја у току 2015.
године

ПРИВРЕДА: Вајфертови
дани, Панчевачки карневал
Конкурисано код
Министарства туризма за
туристичку сигнализацију

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

Спроведене претходне процедуре,
донета одлука ГВ, извршене
припреме за споствљање јавног
превоза - речне линије до Беле Стене
у 2016. години

Туристичка организација
Панчева
Није реализовано.
Док се не реше правноимовински односи на потезу
до светионика није могуће
реализовати изградњу пешачке
стазе. Извршена је
прерасподела средстава из
распоред салда из 2015.године
за 2016. годину.

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

11.2.1 Акциони план
развоја туризма 20162020

Средства из буџета
199.748,00 динара и
25.000,00 динара из
сопствених прихода

Секретаријат за
привреду и економски
развој, ТОП, ЈКП, ЈП
Дирекција, Завод за
заштиту споменика
културе, установе
културе, МЗ у
насељеним местима

Промоција туристичке понуде
Панчева на територији Београда и
другим циљним територијама:
три у земљи и две у иностранству .

Туристичка организација
Панчева
Успешно промовисана
туристичка понуда на 3 сајма у
земљи и то: Међународном
сајму туризма у Београду и
Новом Саду и на Београдском
манифесту, као и два наступа
на међународној светској
изложби EXPO MILANO 2015
у Италији.
Реализована средства у 2015.
години износе
192.497,00 динара из буџета и
14.286,00 динара из
сопствених средстава

11.2.2 Постављање
стандардне туристичке
сигнализације

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

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

Број постављених табли, видљивост и
доступност туристичких локација

11.2.3 Унапређивање
привредних туристичких
манифестација

-Дани Вајферта Средства
из буџета
2.253.523,00 динара и
средства из сопствених
прихода 750.000,00
динара
-Панчевачки дани
авантуре
Средства из буџета
400.000,00 динара

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

Број посетилацаДани Вајферта: 10.000
Панчевачки дани авантуре: 2.000

11.2.4 Изградња музеја

Завод за заштиту

Секретаријат за јавне

Израђен пројекатна документација,

Туристичка организација
Панчева
Урађен је Пројекат
Туристичке сигнализације и
конкурисано је код
Министарства за трговину,
туризам и телекомуникације од
којих је добијен део средстава
(3.000.000), расписана је јавна
набавка. Очекује се
постављање у наредној
години.
Туристичка организација
Панчева
- Организована је нова градска
манифестација Дани Вајферта
Манифестацију је посетило
око 12.000 посетилаца.
Реализована средства из
буџета 2.253.523,00 динара и
721.612 динара из сопствених
прихода.
-Организована манифестација
Панчевачки дани авантуре,
Манифестацију је посетило
око 3.000 посетилаца..
Релизована средства
354.184,00 динара
Завод за заштиту споменика

Неолитске културе у
Старчеву

11.2.6 Изградња пешачкобициклистичких стаза

споменика културе у
Панчеву:
Конто 424
Извор 07 АПВ
90.000,00 динара

службе и социјална
питања, МЗ Старчево

планирана средства за реализацију у
2016. години

културе у Панчеву:
- израда Катастарскотопографског плана који је
основа за израду Плана
детаљне регулације

ГУ, ЈП Дирекција,ТОП

Изграђен „гиртл“ око града, изграђена
бициклистичка стаза ПанчевоСтарчево –Омољица, изграђена стаза
до Светионика

ЈП Дирекција: У току је
прибављање Локацијских
услова за изградњу
бициклистичке стазе Панчево
– Старчево, као и израда
Пројекта за грађевинску
дозволу за изградњу
бициклистичке стазе
Старчево-Омољица,
Туристичка организација
Панчева:
Успостављена сарадња са
бициклистичким савезом, у
питању је стаза која ће ићи
насипом од Београда до
Панчева, али ће на потезу код
Водоводне заједнице ући у
Градску шуму, како би се
избегао небезбедни мост.
Очекује се састанак са
представницима ТО Београда,
Војводина шума. Рађена
промоција бициклистичких
стаза са групама из Београда.
Наставак на промоцији исте.

