СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
2014-2020

ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Панчево
мај 2019. године

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
Програми/
Мере

1.1 Програм
мера подршке
за развој
МСПП

1.2 Унапређење
привлачења
инвестиција

Активности/
пројекти

Кључни корак

1.1.2 Сарадња са
пословном заједницом

- Редовне
консултације
са пословном
заједницом

1.1.3 Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке културе

-Организација обука

1.2.2 Израда стратегије
привлачења инвестиција

- Нацрт стратегије
упућен на јавни
увид
-Рецертификација
града Панчева по
BFCSEE стандарду
- Представљање
Северне
индустријске зоне
потенцијалним
инвеститорима

1.2.4 Сарадња са
институцијама НАЛЕД,
СКГО, РАС, РРА Јужни
Банат и др.

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Нису потребна
средства

У оквиру
чланарине у
РРАЈБ 2019

1.163.610,90 /
Буџет града
Чланарина за
НАЛЕД
2.000.000
Чланарина у
РРАЈБ
12.000.000

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Привредни савет

- Редовне консултације
са Привредним саветом

- Одржано минимум 2
састанка Привредног
савета
- Одржана мин. 1 обука за
чланове Привредног савета
везано за привлачење
инвестиција

Секретаријат за привреду и
економски развој, РРАЈБ

-Одржана најмање 2
информативноедукативна догађаја
годишње
-Предузетници
информисани на
порталима Града и РРАЈБ

-Информисано/обучено
мин. 10 предузетника

Секретаријат за привреду и
економски развој, Градска
управа, РРАЈБ
Секретаријат за привреду и
економски развој, Градска
управа

- Припремљена и
усвојена Стратегија

-Минимум 3 објаве о
могућностима оснивања
предузетничких радњи и
унапређењу
предузетништва и
доступним фондовима
- Одлука ГВ о усвајању
Стратегије

- Обновљен сертификат
града Панчева као града
са повољним пословним
окружењ
- Заједнички наступи на
сајмовима
- Заједнички састанци са
инвеститорима

- Добијен позитиван
извештај по свим кључним
критеријумима
- Реализовано минимум 2
наступа са РАВ
- Најмање 6 заједничких
састанака са потенцијалним
инвеститорима

За сајмове:
2.800.000

1

Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

- Увођење инвеститора у
Северну индустријску
зону – 2. фаза
инвестиције ZF-а

- Закључење уговора
о отуђењу
грађевинског
земљишта
катастарске парцеле
9416/25 КО Панчево
(парцела која је
резервисана за фазу
2. инвестиционог
пројекта ZF-а)
1.
- Добијена
сагласност од
Комисије за ЈПП
- Пројекат усвојен
на Скупштини града
Панчева
2.
- Покранута ЈН за
избор партнера
- Закључен уговор
3.
- Припремљена
документација за
покретање ЈН

1.2.5 Рационалније
коришћење ресурса кроз
јачање јавно-приватног
партнерства
1. Пројекат ЈПП
Изградња и одржавање
локалне путне
инфраструктуре
2. Избор приватног
партнера за ЈПП за
систем јавног осветљења
3. Пројекат ЈПП за
финансирање, изградњу,
управљање и одржавање
објеката и постројења за
третман комуналног
отпада на територији
града Панчева

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
70.727.142,42 /
Буџет града
60 милиона евра
/ ZF

1.
2.844.000,00 /
Буџет града
2.
1.688.662.981,00
/
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Град Панчево – Тим за
израду Елабората о
оправданости отуђења
неизграђеног грађевинског
земљишта непосредном
погодбом без накнаде

- Почетак реализације 2.
фазе инвестиције

- Издата грађевинска
дозвола

Секретаријат за јавне
набавке, Секретаријат за
финансије, Секретаријат за
инвестиције, Секретаријат
за заштиту животне
средине, ЈП Урбанизам, ЈКП
Хигијена

1. Израђен пројекат
2. Изабран приватни
партнер
3. Израђен пројекат

1. Прибављена сагласност
Комисије на пројекат и
Скупштина усвојила
пројекат
2. Закључен уговор са
одабраним приватним
партнером
3. Закључен уговор са
изабраним добављачем

3.
/
Буџет града
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Програми/
Мере

1.3
Инфраструкту
рно опремање
радних зона

Активности/
пројекти
1.3.2 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне
1. Изградња кружног
тока – израда техничке
документације
2. Проширење зоне –
Израда Плана детаљне
регулације
3. Изградња тротоара
поред саобраћајница
улица 7. Нова и
Црепајски пут у СИЗ

Кључни корак

1.Избор добављача
за израду техничке
документације
2.Израда ПДР-а
„Север 2“ –
урбанистички план
за проширење зоне

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
1.
1.000.000,00 /
АПВ
250.000,00 /
Буџет града
2.
/

Носиоци

Секретаријат за
инвестиције, Секретаријат
за привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинсе,
стамбено-комуналне
послове и саобраћај, ЈП
Урбанизам

Очекивани резултат

1.
- Израђена техничка
документација за укрсно
место колског саобраћаја
2.
- Израђен ПДР за
проширење СИЗ
3. Прибављена средства
из екстерних извора

Индикатори остварених
резултата
- Прибављена средства за
израду техничке
документације за кружни
ток
- Усвојен ПДР за
проширење СИЗ

3.
потребно је
прибавити
средства из
других извора

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

2.2 Пружање
подстицаја за
почетнике у
бизнису и
технолошке
вишкове

Активности/
пројекти
2.2.1 Увођење олакшица
и подстицаја
- Конкурс за набавку
машина и опреме за
МСПП сектор
2.2.2 Подршка старим
занатима и домаћој

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

- Реализован
конкурс за
подстицаје намењен
МСПП сектору

5.000.000,00 /
Буџет града

- Организован
Новогодишњи базар

935.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Градско веће, Надлежне
организационе јединице
ГУ

Секретаријат за привреду
и економски развој,

Очекивани резултат

- Више привредника
упознато са локалним
подстицајима и
олакшицама
- Побољшани услови
пословања у минимум
3 МСПП
- Подршка удружењима
грађана, правним и

Индикатори остварених
резултата
- Број инфо-дана, обука,
објава на сајту о олакшицама
- Број уговора о додели
средстава МСПП сектору
- Одржана мин. једна
манифестација –
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Програми/
Мере

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

Активности/
пројекти

Кључни корак

радиности
- Ускршњи базар
- Новогодишњи базар

и сличне
манифестације

2.3.1 Ангажовање
привредних друштава и
образовних установа у
циљу обуке технолошких
вишкова и незапослених
лица
- Реализација мере
ЛАПЗ-а за 2019. годину:
1. Стручна пракса
2. Јавни радови за
категорије теже
запошљивих лица
3. Студентска летња
пракса
4. Унапређење
конкурентности средњих
школа путем
побољшања услова за
извођење практичне
наставе
5. Правно-финансијско
саветовање у пословању
6. Субвенције
почетницима у бизнису –
самозапошљавање
7. НИС шанса
8. Субвенције за
отварање нових радних
места

-Спроведени јавни
конкурси у 2019.

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

1.
6.000.000,00
2.
1.500.000,00

Носиоци

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

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

физичким лицима са
територије града
Панчева у пласману
сопствених производа

Новогодишењи базар
- Број излагача
- Број посетилаца

-Подржана незапослена
лица пружена подршка
покретању пословања

- Реализовано мин. 5 мера
- Број закључених
уговора/споразума

3.
1.000.000,00
4.
4.000.000,00
5.
4.000.000,00
6.
15.000.000,00
7.
10.000.000,00
8.
12.000.000,00
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Програми/Мере

3.1 Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструктур
е

3.2 Уређење
објеката јавне
намене и јавних
простора

Активности/
пројекти

Кључни корак

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

- Припремљена
пројектнотехничка
документација

- Израда техничке
документације за извођење
радова на уређењу
централног градског језгра
са техничком контролом
- Израда техничке
документације уређења
Трга Неолита III фаза у
Старчеву са техничком
контролом

- Закључење
уговора са
одабраним
извођачем

3.2.3 Уређење пијачних
простора у свим
насељеним местима
1. Пијаца у Јабуци - Израда
техничке документације и
извођење радова на
реконструкцији
настрешнице
2. Пијаца у Глогоњу -

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Према буџету
пројеката

Носиоци

- Израда
Елабората и друге
документације
заштите од пожара
за потребе
техничког
прегледа
-Израда
документације за
реконструкцију и
доградњу
- Обезбеђена
средства за радове

468.000,00 /
Буџет града

1.
2.100.000,00 /
Буџет града

Индикатори остварених
резултата

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

- Аплицирано са минимум 5
инфраструктурних пројеката

Секретаријат за
инвестиције

- Техничка документација је
спремна за извођење радова

- Прибављена
грађевинска дозвола

Секретаријат за
инвестиције

- Техничка документација је
спремна за извођење радова

- Прибављена
грађевинска дозвола

Секретаријат за
инвестиције

- Извршени радови на
реконструкцији
надстрешнице
- Извршени радови на
постављању надстрешнице

- Прибављена техничка
контрола за извршене
радове за надстрешнице у
Јабуци и Глогоњу

- Обезбеђена
средства за
суфинансирање у
буџету Панчева

996.000,00 /
Буџет града

Очекивани резултат

- Потписано мин. 2
уговора са донаторима

- Одобрено минимум 2
уговора за суфинансирање
инфраструктурних пројеката
из домаћих и страних
фондова

2.
1.608.360,00 /
Буџет града
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Израда техничке
документације и извођење
радова на постављању
настрешице
3.2.5 Проширење гробаља
у насељеним местима
- БНС- Извођење радова на
партерном уређењу
простора око капеле на
источном гробљу и
узградња уличног
паркинга
3.2.6 Изградња јавне
гараже и тоалета
1. Изградња паркинг у
улици Маршала Тита у
Банатском Брестовцу
2. Изградња јавног тоалета

3.2.8 Изградња
унутарблоковских
саобраћајница и комуналне
инфраструктуре

- Закључење
уговора са
одабраним
извођачем

1.
- Одабир извођача
радова
2.
-Реализација
уговора за
реконструкцију и
санацију јавног
тоалета са израдом
пројектнотехничке
документације
- Вршење
стручног надзора
-Израда техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу

1.795.142,00 /
Буџет града

1.
500.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције

- Завршено партерно уређење
(стазе) око капеле
- Изграђени паркинг је у
функцији

- Број изграђених
паркинг места

1. Секретаријат за
инвестиције

1. Изграђен паринг простор

1.
-Прибављена техничка
контрола за извршене
радове

2. ЈКП Хигијена

2.
16.930.200,00 /
Буџет града

500.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције

2.
- Извршена реконструкција и
санација
- Спроведен стручни надзор

- Техничка документација је
спремна за извођење радова

2.
- Јавни тоалет је у
функцији

- Прибављена
грађевинска дозвола
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

- Израда техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу дворишта у
улици Браће Јовановића
бр.33 „Америчке зграде
3.2.9 Заговарање принципа
урбане културе,
превенција и санирање
неадекватне градње
- Попис незаконито
изграђених објеката
3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

3.3.1 Програм одржавања,
обнове и заштите бунара и
изворишта
1. Ликвидација
напуштених бунара
2. Израда и овера
Елабората билансних
резерви подземних вода
3. Израда и овера
Елабората билансних
резерви подземних вода

3.3.2. Изградња и
реконструкција објеката у
оквиру ППВ

Кључни корак

- Попис
незаконитих
објеката
- Доношење
решења о
незаконитим
објектима
1.
-Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
-Склапање уговора
са добављачем
2.
- Одбрана
Елабората испред
комисије АП
Војводине
3.
-Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
-Склапање уговора
са пројектантом
1-5.
- Израда техничке
спецификације за

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Нису планирана
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
инспекцијске посове,
Комунална полиција

- Попис и легализација
незаконито изграђених
објеката

- Број пописаних објеката
- Број издатих Решења о
уклањању

ЈКП Водовод и
канализација

1.
- Смањење вероватноће
загађења изворишта
2.
- Одбрањен елаборат испред
комисије АП Војводине
3.
- Стварање предуслова за
проширење изворишта

1.
- Број ликвидираних
бунара
2.
- Добијање Решења о
одобреним билансним
резервама
3.
- Добијање Решења о
одобрењу
експлоатационог
простора

ЈКП Водовод и
канализација

1-3.
- Побољшање процеса
прераде сирове воде

- Потписан Уговор са

1.
3.600.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
2.
870.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
3.
750.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
1.
6.000.000/ ЈКП
Водовод и

извођачем радова
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

1. Увођење процеса
секундарне аерације на
НФ

Кључни корак

јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем

2. Реконструкција коруба
на филтерским пољима са
заменом испуне на СФ

Индикатори остварених
резултата

4.
- Завршетак активности на
изради документације
- Смањење оптерећења
отворених земљаних канала
водом од прања филтера
5.
- Побољшање процеса
прераде сирове воде

2.
20.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

5.
10.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

5. Набавка и замена
филтерске испуне (Нови
филтер)

2. Изградња водоводне
мреже у улици Скадарској

Очекивани резултат

4.
7.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

4. Реализација пројекта
препумпавања воде од
прања филтера - 1 фаза, са
чишћењем таложника

1. Изградња водоводне
мреже у улици Охридској

Носиоци

3.
2.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

3. Набавка пнеуматских
актуатора са извршним
органом за цевну галерију

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
канализација

1-7.
- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова

1.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора
2.
18.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација

1.
- Обезбеђење средстава за
реализацију пројекта
изградње
- Завршетак радова на
изградњи водоводне мреже
2-3.
- Завршетак радова на
изградњи водоводне мреже

1-4.
- Дужина изграђене
водоводне мреже
- Број нових прикључака
5-6.
- Добијено одобрења за
извођење радова
- Дужина изграђене
водоводне мреже
- Број нових прикључака

4.
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

3. Изградња водоводне
мреже дуж
Баваништанског пута (од
Дома слепих до краја
старог пута са просецима)
– реализација у току
4. Изградња водоводне
мреже за насеље Скробара

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
3.
Средства
обезбеђена из
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018.

Носиоци

- Обезбеђење средстава за
реализацију пројекта
изградње
- Завршетак радова на
изградњи водоводне мреже

6. Изградња дела
водоводне мреже у улици
Боре Шипоша

Индикатори остварених
резултата

7.
- Добијено одобрења за
извођење радова
- Дужина реконструисане
водоводне мреже

5-7.
- Завршетак активности на
изради документације
за изградњу водоводне мреже
- Завршетак радова на
изградњи водоводне мреже

4.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора

5. Изградња водоводне
мреже од улице Доситеја
Обрадовића до Луке Дунав

Очекивани резултат

5.
6.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

7. Реконструкција дела
магистралног водовода
према Старчеву

6.
2.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација
7.
5.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

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

1.
- Израда пројектно
техничке
документације
2.

1.
Средства
обезбеђена из
плана пословања

ЈКП Водовод и
канализација

1.
- Завршетак активности на
изради документације
2.
- Завршетак радова на

1.
- Добијено одобрења за
извођење радова
2.
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
реконструкција
водоводних мрежа у
Глогоњу, Б.Н. Селу и
Долову
1. Израда пројектно
техничке документације за
реконструкцију и
доградњу водоводне мреже
у насељеном месту Долово
– израда документације у
току
2. Реконструкција дела
водоводне мреже у Долову
3. Израда пројектно тех.
документације за
реконструкцију и
доградњу водоводне мреже
у насељеном месту Јабука
4. Изградња магистралног
водовода за
водоснабдевање Банатског
Новог Села
3.3.6 Завршетак изградње
канализационе мрежe на
територији града према
Плану капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града Панчева

Кључни корак

-Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова
3.
- Израда пројектно
техничке
документације
4.
- Израда пројектно
техничке
документације
- Склапање
уговора са
извођачем

1.
- Израда пројектно
техничке
документације
2.
-Израда техничке
спецификације за

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
ЈКП Водовод и
канализација за
2018.

Носиоци

2.
15.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
3.
5.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

реконструкцији планираног
дела водоводне мреже
3.
- Завршетак активности на
изради документације
за реконструкцију и
доградњу водоводне мреже
4.
- Завршетак активности на
изради документације
- Завршетак радова на
изградњи магистралног
водовода

- Дужина реконструисане
водоводна мрежа

1.
- Завршетак активности на
изради документације

1.
- Добијено одобрења за
извођење радова

2.
- Обезбеђење средстава за
реализацију пројекта
изградње

2.
- Дужина изграђене
канализационе мреже
- Број нових прикључака

3.
- Добијено одобрења за
извођење радова
4.
- Добијено одобрења за
извођење радова
- Дужина изграђеног
магистралног водовода

4.
140.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

1.
Средства
обезбеђена из
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018.

ЈКП Водовод и
канализација
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
1. Израда пројектно
техничке документације за
изградњу секундарне
канализационе мреже дуж
Новосељанског пута –
израда документације у
току
2. Изградња секундарне
канализационе мреже дуж
Новосељанског пута
3. Израда пројектнотехничке документације за
изградњу канализационе
мреже дуж дела улице
Шарпланинске – израда
документације у току
4. Изградња
канализационе мреже дуж
улице Шарпланинске
5. Израда пројектно
техничке документације за
изградњу канализационе и
водоводне мреже на
подручју Хиподром
6. Израда пројектно
техничке документације за
изградњу канализационе
мреже у улици Козарачкој
–старој

Кључни корак

јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова
3.
- Израда пројектно
техничке
документације
4.
-Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање
уговора са
добављачем за
извођење радова
5.
- Израда пројектно
техничке
документације
6.
- Одабир
пројектанта
7-8.
- Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
2.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора
3.
Средства
обезбеђена из
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018
4.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора
5.
2.000.000/ Град
Панчево
6.
За ову годину
нису планирана
средства
7.
Средства
обезбеђена из

Носиоци

Очекивани резултат

- Завршетак радова на
изградњи канализационе
мреже
3.
- Завршетак активности на
изради документације
4.
- Обезбеђење средстава за
реализацију пројекта
изградње
- Завршетак радова на
изградњи канализационе
мреже
5.
- Завршене активности на
изради пројектно- техничке
документације
6.
- Завршене активности на
изради пројектно- техничке
документације
7.
- Завршетак радова на замени
дела бетонског колектора

Индикатори остварених
резултата

3.
- Добијено одобрења за
извођење радова
4.
- Дужина изграђене
канализационе мреже
- Број нових прикључака

5-6.
- Исходовано одобрење за
извођење радова
7-8.
- Дужина замењене старе
мреже новом
9.
- Добијено одобрења за
извођење радова
10.
- Добијено одобрења за
извођење радова
- Дужина изграђене
канализације

8.
- Завршетак радова на
реконструкцији дела мреже
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

7. Замена дела бетонског
колектора фекалне
канализације 110/60 у
улици Моше Пијаде –
реализација у току
8. Реконструкција дела
бетонске фекалне
канализације у улици
Карађорђевој –
реализација у току
9. Израда пројектнотехничке документације за
изградњу канализационе
мреже у насељу Караула

Кључни корак

уговора са
извођачем радова
9.
- Израда пројектно
техничке
документације
10.
- Израда пројектно
техничке
документације
- Склапање
уговора са
извођачем

10. Изградња дела фекалне
канализације у Северној
индустријској зони
3.3.8 Фазна изградња
потамишког колектора са
црпном станицама
1. - II фаза – наставак
радова из 2018. године
2. III фаза
3.3.9 Израда пројектнотехничке документације за
унапређење система

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

9.
- Завршетак активности на
изради документације
10.
- Завршетак активности на
изради документације
- Завршетак радова на
изградњи дела мреже

8.
Средства
обезбеђена из
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018
9.
2.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација
10.
20.000.000,00/
Град Панчево

1-2.
-Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођaчем радова
1.
-Израда техничке
спецификације за

1.
68.670.402.68/
Град Панчево

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршена изградња II фазе
потaмишког колектора
- Завршена изградња III фазе
потaмишког колектора

- Дужина изграђене
канализационе мреже

ЈКП Водовод и
канализација

1.
- Завршени радови на
проширењу КЦС

1.
Повећање капацитета
КЦС за 70 лит/сец

2.
178.543.353,24/
Град Панчево и
АП Војводина
1.
Средства
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Програми/Мере

Активности/
пројекти
атмосферске канализације
на територији Панчева
1. Проширење – доградња
КЦС у улици Суботичкој –
реализација у току
2. Израда пројектно
техничке документације за
изградњу дела
атмосферске канализације
на подручју Хиподром

Кључни корак

јавну набавку
- Склапање
уговора са
извођaчем радова
2.
- Израда пројектно
техничке
документације
3.
Прибављање
средстава

3. Санација КЦС Црвени
Магацин (КЦС „Центар“)
- Чишћење каналске мреже
у градском грађевинском
региону (израда техничке
документације и извођење
радова)
3.3.11 Одржавање система
за одбрану од поплава на
територији града
1. Набавка пумпи/агрегата
2. Опремање ситуационог
центра
3.4 Унапређење
саобраћајне

Спровођење мера из
програма коришћења
средстава намењених за

- Закључење
уговора са
одабраним
добављачем
- Спровођење
поступка јавне
набавке
- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем
- Доношење
Програма
коришћења

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
обезбеђена из
плана пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018

Носиоци

- Смањење ризика од
плављења дела насеља Котеж
1

3.
Потребно је
прибавити
средства из
других извора
(67.600.584,00)

1.
1.500.000,00 /
Буџета града

2.
- Исходовано одобрење за
извођење радова

3.
- Прибављена средства из
других извора
- Спроведен поступак ЈН и
закључен уговор са
одабраним добављачем
- Изведени радови на
чишћењу каналске мреже у
складу са техничком
документацијом

3.
- Закључен уговор са
донатором о
суфинансирању пројекта

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

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

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

Комитет за безбедност
саобраћаја, Одељење за
саобраћај

(1) побољшање саобраћајне
инфраструктуре
(2) унапређено знање

1.
- Број означених

Секретаријат за
инвестиције

2.
2.000.000,00 /
Буџета града
24.000.000,00 /
Буџет града

Индикатори остварених
резултата

2.
- Завршене активности на
изради пројектно- техничке
документације

2.
1.000.000/ Град
Панчево

3.300.000,00 /
Буџет града

Очекивани резултат

- Дужина очишћене
каналске мреже
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

мреже и услуга
јавног
саобраћаја

финансирање унапређења
безбедности саобраћаја
1. Унапређење саобраћајне
инфраструктуре (уређење
зона школа, постављање
детектора брзина, појачано
одржавање пешачких
прелаза)
2. Унапређење
саобраћајног васпитања и
образовања (обука деце на
саобраћајном полигону,
набавка пакета саобраћајне
опреме за децу, набавка
бицикала за школску децу
са пратећом опремом)
3. Превентивнопромотивне активности
(аутоседишта за децу,
тренинг безбедне вожње за
бициклисте)
4. Израда пројектнотехничке документације
- Реконструкција улице
Јосифа Маринковића

средстава
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја на
територији града
Панчева
- Реализација мера
дефинисаних
Програмом

- Реконструкција
општинског пута ОП 5
Панчево-Долово – деоница
1

- Обезбеђивање
средстава

- Обезбеђивање
средстава

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Потребно је
прибавити
средства из
других извора.
(64.000.000,00)
Потребно је
прибавити
средства из
других извора.
(183.000.000,00)

Носиоци

Секретаријат за
инвестиције, Секретаријат
за привреду и економски
развој
Секретаријат за
инвестиције, Секретаријат
за привреду и економски
развој

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

школске и предшколске деце
о саобраћају и основним
правилима саобраћаја
(3) формирање исправних
ставова учесника у
саобраћају и усвајање норми
безбедног понашања у
саобраћају
(4) израђени пројекти

пешачких прелаза
специјалном ЛЕД
расветом;
-Број постављених
детектора брзине кретања
возила
2.
- Број ђака који су
прошли обуку и
едукацију на
саобраћајном полигону,
број ђака првака
опремљених
саобраћајним букварима
и светлорефлектујућим
прслуцима
3.
- Број кампања
намењених унапређењу
безбедности учесника у
саобраћају
(4) број и врста пројеката
из области саобраћаја
- Закључен уговор са
донатором о
суфинансирању пројекта

- Прибављена средства из
других извора
- Спроведен поступак ЈН и
закључен уговор са
одабраним добављачем
- Прибављена средства из
других извора
- Спроведен поступак ЈН и
закључен уговор са
одабраним добављачем

- Закључен уговор са
донатором о
суфинансирању пројекта
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Потребно је
прибавити
средства из
других извора.
(200.000.000,00)

- Реконструкција улице
Цара Лазара

- Обезбеђивање
средстава

- "Хиподром" Панчево Израда техничка
документација за извођење
радова на саобраћајници
са пратећом
инфраструктуром са
техничком контролом
- Израда техничке
документације за
реконструкцију улице
Кнеза Михајла
Обреновића од
Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву са
техничком контролом
- Израда техничке
документације и извођење
радова на постављању
заштитне пешачке ограде
на разделном острву у
улици Првомајска у
Панчеву са техничким
прегледом радова
- Изградња аутобуског
стајалишта у МЗ Качареву
у Фискултурној улици са
техничким прегледом
радова

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

879.000,00 /
Буџет града

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

1.290.000,00 /
Буџет града

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

5.460.000,00 /
Буџет града

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

984.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Секретаријат за
инвестиције, Секретаријат
за привреду и економски
развој

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата
- Закључен уговор са
донатором о
суфинансирању пројекта

Секретаријат за
инвестиције

- Прибављена средства из
других извора
- Спроведен поступак ЈН и
закључен уговор са
одабраним добављачем
- Техничка документација је
спремна за извођење радова

Секретаријат за
инвестиције

- Техничка документација је
спремна за извођење радова

- Прибављена
грађевинска дозвола

Секретаријат за
инвестиције

- Техничка документација је
спремна за извођење радова
- Заштитна пешачка ограда
постављена је у складу са
тех.документацијом

- Позитиван извештај
техничког прегледа
радова

Секретаријат за
инвестиције

- Изведени радови

- Позитиван извештај
техничког прегледа
радова

- Прибављена
грађевинска дозвола
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Програми/
Мере

4.1 Планирање и
подршка развоју
пољопривреде

4.2 Програми
заштите, уређења
и коришћења
пољопривредног
земљишта

Активности/
пројекти
4.1.2 Доношење годишњег
Програма мера подршке за
спровођење
пољопривредне политике
и политике руралног
развоја за град Панчево за
2019. годину,
4.1.5 Конкурс за
стимулативне мере за
пољопривредна удружења
и кластере
- Јавни позив за
су/финансирање
пројеката/програма из
области пољопривреде и
руралног развоја
за град Панчево за 2019.
годину
4.2.1 Израда Програма
комасације за насељена
места за Долово, Качарево,
Иваново и спровођење
програма комасације за
к.о. Глогоњ
4.2.2. Утврђивање
квалитета земљишта и
израда педолошке карте

Кључни корак

- Израда
Програма

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Нису планирана
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Тим израдио акциони план
за 2018. годину

-Усвојен акциони план на
већу

- Припрема и
расписивања
расписивање
јавнoг позива

6.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Оснажена пољопривредна
удружења/кластери

- Број конкурса, број
корисника средстава

- Реализација
Програма
комасације к.о.
Глогоњ

47.965.872,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Комисија за
комасацију

- Завршена комасација у к.о.
Глогоњ

- % реализације Програма
комасације у к.о. Глогоњ

- Урађене
анализе
квалитета
земљишта

9.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Прикупљене потребне
информације о стању
пољопривредног земљишта
(количина унетог
минералног ђубрива и
пестицида, постојање
опасних и штетних материја,

- Израђен извештај о
квалитету земљишта
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

као и контрола плодности)

4.3 Унапређење
пољопривредне
инфраструктуре

4.2.3 Унапређење
транспарентности у изради
годишњег програма
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта и процедуре
закупа
4.2.4 Унапређивање рада
пољочуварске службе

- Благовремена
израда програма
и добијање
сагласности
- Процедура
закупа је
транспарентна

Нису потребна
средства

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

- Израђена јасна упутства о
поступку закупа
пољопривредног земљишта
- Информације су
благовремено доступне свим
заинтересованим
лицима/субјектима

Број одржаних јавних
скупова и презентација,
број примедби

- Поступак јавне
набавке и
склапање
уговора са
добављачем

27.146.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду, село и
рурални развој

- Унапређен рад
пољочуварске службе

4.3.1 Уређење атарских
путева

- Решенa
имовинско
правна питања и
прибављена пр.техничка
документација
- Садња и
неговање нових
засада према
пројекту
- Обезбеђена
средства

25.937.457,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, МЗ насељених
места

- Уређени атарски путеви
према приоритетима

- Број извештаја
пољочуварске службе
- Број пољочувара повећан
у односу на претх. годину
- Број решених предмета
годишње
-Дужина уређених атарских
путева

11.500.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Зеленило

- Број нових садница

31.194.231,00 /
Буџет града

ЈКП Водовод и
канализација, Надлежне
организационе јединице
ГУ
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

- Повећана спремност
пројеката за извођење радова
- Заступљено медоносно
дрвеће
- Извршена санација
каналске мреже према плану
- Мање сметлишта на
територији града

- Број санираних сметлишта

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних појасева
на територији града према
пројекту
4.3.5 Одржавање каналске
мреже према оперативном
плану
- Чишћење и уклањање
дивљих депонија расутих
по атару

- Мапирање
дивљих депонија
и утврђивање
приоритета

225.000.000,00 /
Буџет града

- Позитиван годишњи
извештај о стању каналске
мреже
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Програми/
Мере

4.4 Програми
едукација и
акције

Активности/
пројекти

Кључни корак

4.4.2 Годишњи програми
едукације
пољопривредних
произвођача

- Обезбеђена
средства за
превоз и
улазнице

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

- Креирање
обуке

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

- Креирање јавне
презентације и
организација
јавне
презентације

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
200.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, РРАЈБ

Подигнут ниво знања
пољопривредних
произвођача о регулативи,
стандардима, контролисаној
производњи, примени агротехн. мера, заштити и сл.)

- Број пољ. произвођача
који је прошао обуке
- Број спроведених бука

Нису потребна
средства

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

- Одржане едукације о
домаћим и страним изворима
финансирања

- Број едукација,број
полазника

Нису потребна
средства

Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, РРАЈБ

- Јавност упозната са
програмом и резултатима
рада

- Број презентација, број
присутних
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
Програми/
Мере

5.1 Планирање
и анализа

Активности/
пројекти

5.1.2 Мониторинг
квалитета ваздуха, воде,
земљишта и буке

Кључни корак

- Обезбеђење
средстава, усвајање
програма

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
1.
4.500.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

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

1. Урађена мерења
2. Урађена мерења
3. Урађена мерења
4. Урађена мерења
5. Урађена мерења
6. Прикупљени валидни
резултати

- Број закључених и
реализованих уговора, број
извршених мерења, број
испитаних узорака

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

- Идентификоване
локације за санацију

- Број локација предложен за
санирање

- Ажуран локални

Поднет извештај надлежном

2.
2.200.000,00 /
Буџет града

3.
5.500.000,00 /
Буџет града
4.
2.880.000,00 /
Буџет града
5.
2.400.000,00 /
Буџет града
6.
6.200.000,00 /
Буџет града

5.1.3 Испитивање
присуства дуготрајних
органских загађујућих
материја у земљишту

- Обезбеђивање
средстава

5.1.5 Вођење и ажурирање

- Прикупљање

3.500.000,00 /
Буџет града
Средства нису
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Програми/
Мере

5.2
Унапређивање
материјалних и
техничких
услова за
заштиту
ваздуха, воде и
земљишта
5.3 Повећање
зелених
површина

5.4 Унапређење
стања
заштићених
природних
добара на
територији
града Панчева

Активности/
пројекти

Кључни корак

локалног регистра
загађивања животне
средине
5.2.1. Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента

података

5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног земљишта у
јавној својини
- Пошумљавање (израда
пројекта или повећање
броја садница)

- Обезбеђена
средства за
мапирање,
категоризацију,
земљишта

5.4.1 Санација и
ревитализација Парка
природе Поњавица, према
пројекту (I фаза)
- Годишњи програм
управљања парка природе
„Поњавица“ за 2019.

- Спровођење
активних и
интервентних мера
на заштити
станишта и врста
- Унапређење услова
за функционисање
теренске службе

- Усвојена одлука,
обезбеђивање
средстава

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
потребна

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

животне средине

регистар

министарству, регистар
доступан јавности

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбенокомуналне послове и
саобраћај
ЈКП „Грејање“

- Спроведене подстицајне
мере

- Повећај број корисника
гасне мреже

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Зеленило

- Израђени пројекти за
пошумљавање
- Увећање земљишта под
шумом

-Број нових садница

1.699.014,00 /
Буџет града

12.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за заштиту
животне средине,
ЈКП Зеленило

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

- Израђен елаборат
дигиталног оболежевања
подручја
- Број обилазака терена
- Подигнут шумски
заштитни појас у дужин од
...м
- Број акција уклањања
барске вегетације- или
кубикажа уклоњене
вегетације
- Порибљавање (количина и
врста рибе)

5.500.000,00 /
Буџет града
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми/
Мере

6.3 Пуштање у
ради регионалне
депоније

6.4 Унапређење
система
управљања
отпадом

Активности/
пројекти

Кључни корак

6.3.2 Реконструкција и
проширење комплекса нове
депоније
- Израда пројектнотехничке документације

Обезбеђење
средстава за израду
документације и
пројектно-техничке
извођење радова на
новој депонији

6.3.3 Реконструкција
приступног пута са
инфраструктуром за
регионалну депонију према
пројекту
- Израда техничке
документације са
техничком контролом
6.3.4 Подизање и
одржавање заштитног
појаса око Нове депоније
- према пројекту

- Припрема
техничке
спецификације за
покретање ЈН
- Закључење
уговора са
одабраним
понуђачем
- Обезбеђена
средства

6.4.1 Стварање услова за
сакупљање комуналног
отпада који није могуће
одложити у контејнере, у
свим насељеним местима
- Израда платоа са
надсрешницама

-Обезбеђена
средства

6.4.5 Завретак пројектно
техничке – документације
за Комплекс комуналне
зоне у Власинској улици,

- Обезбеђена
средства за
документацију,
радове и опремање

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Потребно је
прибавити
средства за из
других извора

1.500.000,00 /
Буџет града

Потребно је
прибавити
средства из
других извора

Потребно је
прибавити из
других извора

6.000.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
насељених места, ЈКП
Хигијена

- Израђена пројектнотехничке документације
за реконструкцију, даљу
изградњу и опремање
комплекса нове депоније

Секретаријат за
инвестиције, ЈКП Хигијена

- Израђен пројекат
приступног пута

- Припремљена техничка
спецификација за
потребну пројектно –
техничку документацију
– Закључен уговор са
одабраним добављачем
- Израђени документи
- Прибављена
грађевинска дозвола

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
инвестиције, ЈКП Хигијена,
ЈКП Зеленило
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
инвестиције, ЈКП Хигијена,

- Депонија безбедна и
функционална

- Број интервенција на
одржавању појаса
- Број нових засада

-Комунално уређенија
насељена места

- Број
акција/интервенција/мес
та одређених за
одлагање

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
инвестиције, ЈКП Хигијена

- Завршен Пројекат за
грађевинску дозволу за
све фазе Комплекса
комуналне зоне и

- Ангажовани радници
на сакупљању,
транспорту, сортирању и
припреми за рециклажу
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

доградња и опремање
Центра 1
- Реализација ЕИСП 2
пројекта за увођење
примарне сепарације
амбалажног отпада из
домаћинстава

- Потписан
Меморандум о
разумевању за
пројекат

6.4.8 Едукације и
промоција рециклаже,
посебно намењена деци и
омладини

- Обезбеђена
средства

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

1.100.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Пројекат за извођење за
Центар 1
- Дограђен и опремњен
центар 1 и створени
услови за разврставање
примарно издвојених
секундарних сировина
- Унапређен систем
припреме за рециклажу
скундарних сировина из
неопасног отпада
- Израђен и дистрибуиран
часопис Екопедија
- Организована едукација

секундарних сировина
из отпада
- Повећан прилив
количина секундарних
сировиунна из
комуналног отпада и
приход ЈКП Хигијена од
сек. сировина повећан

-Издата два броја
часописа
- Број промо и
едукативних акција,
број учесника у акцијама
- број школа које
учествују у акцијама

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

7.1 Развој
локалне
енергетске
политике

Активности/
пројекти

Кључни корак

7.1.3 Промоција значаја
ефикасног коришћења
енергије и примера добре
праксе ОИЕ
- Пројекат„Енергетска
ефикасност – претпоставка
боље животне средине“

- Организована
завршна
конференција
пројекта
-Истраживачка
студија о коришћењу
нових технолога у

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
63.806 ЕУР /
ИПА
Румунија-Србија
6.380 ЕУР /
Град Панчево

Носиоци

Секретаријат за привреду и
економски развој, ЈКП
Младост, Секретаријат за
заштиту животне средине,
енергетски менаџер

Очекивани резултат

- Промовисан пример
добре праксе
-Прибављен енергетски
пасош за Халу спортова и
Елаборат енергетске
ефикасности за градски
базен

Индикатори остварених
резултата
- Број учесника на
конференцији
- Израђена студија
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Програми/
Мере

7.2 Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката јавне
намене

Активности/
пројекти

7.2.1 Израда пројектне
документације за
енергетску санацију јавних
објеката
1.Израда пројектнотехничке документације
енергетске ефикасности
објекта Градске управе
2.Замена фасадне
столарије на згради
Градске управе
7.2.2 Суфинансирање
реализације пројеката
унапређења ЕЕ објеката
јавне намене
- Подршка пројектима
енергетске ефикасности и
коришћења алтернативних
извора енергије у граду
Панчеву (месне заједнице,
ЈП/ЈКП и школе)
7.2.4 Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете
- Избор приватног
партнера за ЈПП за систем
јавног осветљења

Кључни корак

циљу енергетске
ефикасности
- Припрема техничке
спецификације за
покретање поступка
ЈН
- Закључење уговора
са одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

1.
3.000.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
инвестиције, енергетски
менаџер, Секретаријат за
инвестиције

- Израђен пројекат
- Замењена фасадна
столарија

- Прибављено

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

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

- Смањење потрошње
електричне енергије и
енргената

Надлежне организационе
јединице ГУ

- Извршена
реконструкција,
рационализација и
одржавање система јавног
осветљења применом мера
уштеде енергије са ЛЕД
технологијом на
територији града Панчева

- Остварене уштеде у
систему јавне расвете

одобрељње за извођење
радова
- Број замењениох
прозора

2.
9.450.000,00 /
Буџет града
- Информисање
потенцијалних
корисника о
расположивим
средствима
- Расподела
средстава

- Избор партнера у
поступку ЈН за
избор партнера и
доделу јавног
уговора о ЈПП

2.400.000,00 /
Буџет града

Средства
приказана у
оквиру
1.2.5
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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

Активности/
пројекти

Кључни корак

8.1.1 Унапређење и контрола
квалитета израде планске
документације:

- Кораци
дефинисани
Законом

Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Панчево

-Одлука о изради
плана
-Рани јавни увид
-Јавни увид у
нацрт план
-Усвајање на
Скупштини
-Одлука о изради
плана
-Рани јавни увид
-Јавни увид у
нацрт план
-Усвајање на
Скупштини

Израда планова генералне
регулације (ПГР)
1.Измена и допуна ПГР
целине 4А-Караула са
јабучким путем и 4БСкробара у насељеном месту
Панчево
2. Измена и допуна плана
генералне регулације целине
5 – Кудељарац и
Новосељански пут иза
Надела у насељеном месту
Панчево
3. Измена и допуна ПГР

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Нису потребна
средства

9,423.089,00
Уговор са
Градом

1.
7,367.991,00 /
Уговор са
Градом

Носиоци

Очекивани резултат

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

Плански регулисане зоне

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

План је донет на
Скупшини града Панчева

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

План је донет на
Скупшини града Панчева

Индикатори остварених
резултата
-број усвојених ПДР тј
ПГР,
-број састанака Комисије
за планове
- дужина јавног увида,
усвојене примедбе са
јавног увида
Плански документ
објављен у Службеном
листу

Плански документ
објављен у Службеном
листу

2.
9,478.520,00
Уговор са
Градом

3.
9,720.000,00
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Целина 10 у насељеном
месту Панчево

Уговор са
Градом

4. Измена и допуна ПГР
насељеног места Омољица
Израда планова детаљне
регулације
1. Измена и допуна плана
детаљне регулације
Подцелина 6ц – Нова
депонија у насељеном
месту Панчево

-Одлука о изради
плана
-Рани јавни увид
-Јавни увид у
нацрт план
-Усвајање на
Скупштини

2. ПДР блок 036 (Котеж 2) у
насељеном месту Панчево

8.2 Веће
укључивање
јавности у
процесу израде
планова
8.3 Коришћење
савремених
знања и алата у
изради планске
документације

3. ПДР блок 034 (бараке у
насељеном месту Панчево
8.2.1 Унапређење јавног
увида у нацрте планова и
учешћа грађана у процес
израде
8.3.2 Размена знања о
примени стандарда у изради
планске документације и
градње

- Прилагођавање
начина
презентације
заинтересованим
лицима
- Стручни
скупови,
семинари,
конгреси

4.
4,017.000,00
Уговор са
Градом
1.
2,466.500,00
Уговор са
Градом

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове

План је донет на
Скупшини града Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈП
Урбанизам

- Нацрти планова су
доступни и разумљиви
широј јавности

- Број примедби на
планове

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове,
Комисија за планове,
државне и међународне
струковне организације

- Унапређење планске
документације

- Број стручних
саветовања којима су
присуствовали запослени

2.
1,950.000,00
Уговор са
Градом
3.
567.000,00
Уговор са
Градом
Нису планирана
средства

Нису планирана
средства
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих група
Програми/
Мере

9.1 Унапређење
становања и
запошљавања
друштвено
осетљивих група

Активности/
пројекти

9.1.1 Изградња социјалних
станова
1. Пројектно-техничка
документација и комунално
опремање на локацији
Хиподром
2. Изградња социјалних
станова у улици Светозара
Милетића 29
3. Израда техничке
документације и други
трошкови за изградњу
стамбених објеката (40
стамбених јединица) потпројекат 7

Кључни корак

-Добијање
локацијских
услова и
пројетковање
- Спровођење
поступка јавне
набавке за
изградњу
- Усељење
станара

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

ГСА, Центар за социјални
рад, Секретаријат за јавне
службе и социјална питања
1.
1.026.014,00 /
Буџет града

Очекивани резултат

- Израђена пројектнотехничка документација
- Изграђени станови

Индикатори остварених
резултата
- Издата грађевинска
дозвола
- Број изграђених
станова

2.
37.625.483,00 /
Буџет града
3.
20.000.000,00 /
Буџет града

4. Израда техничке
документације и други
трошкови за изградњу
стамбених објеката (36
стамбених јединица) потпројекат 7

4.
15.000.000,00 /
Буџет града

5. Израда техничке
документације и други
трошкови за изградњу 8
стамбених јединица потпројекат 5

5.
7.000.000,00 /
Буџет града
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

9.3
Унапређивање
остваривања и
заштите људских
права

9.3.1 Едукације против
трговине људима и кршења
људских права

Кључни корак

- Организација
манифестација

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
500.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

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

-Промовисана заштита
људских права
-Одржана
манифеастација-Светски
дан борбе против
трговине људима
- Одржаван дечји сајам
превенције трговине
људима

Индикатори остварених
резултата
– Број посетилаца

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

Aктивности/
пројекти

10.1.1 Модернизација
опреме и процеса рада
јавних служби – Градска
управа
- АП за унапређење ИТ и
увођење е-управе

Кључни корак

-Формирање радне
групе
- Припрема
Акционог плана за
унапређење
информационих
технологија и
увођење е-управе
- Имплементација
мера АП
предвиђених за
2019. годину
- Обука запослених
за увођење е-управе
- Набавка
компјутерске

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
14.260.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Градска управа

- Донет Акциони план за
унапређење информационих
технологија и увођење е-управе
- Закључен Споразум са
Канцеларијом за инормационе
технологије и е-управу
- Постављене све услуге ГУ на
портал е-управе
- Уведени ПОС терминали на
шалтерима у Градском
услужном центру
- Запослени ГУ су обучени за
увођење е-управе
- Уведен систем еИнспектор
- Шира јавност упозната са
могућностима и новостима у

Индикатори остварених
резултата
- Број услуга доступан
на Порталу е-управе
- Број шалтера са ПОС
терминалима
- Број обучених лица
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

опреме и софтвера

10.1.4 Успостављање
система за праћење,
управљање и мерење
учинка службеника

10.1.5 Доношење
годишњих програма
стручног усавршавања
запослених (у примени је
програм из 2018. године)

10.1.7 Редовно
информисање грађана о
раду јавних служби
– Градска управа

- Одржавање обуке
за оцењиваче и
контролоре у
поступку
оцењивања
службеника
-Утврђивање радних
циљева за сваког
службеника за 2019
годину
- Спровођење
поступка
оцењивања у складу
са законом и
уредбом
- Креирање
посебног програма
стручног
усавршавања
службеника у
складу са законом
- Коришћење обука
доступних у оквиру
Националне
академије за јавну
управу
- Редовно
објављивање свих
релевантних
информација на

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

оквиру е-управе

Нису потребна
средства

Градска управа,
Одељење за људске
ресурсе, Служба за
заједничке послове

- Обучени оцењивачи и
контролори у поступку
оцењивања
- Утврђени радни циљеви за
сваког службеника за 2019.
годину
- Спроведен поступак
оцењивања службеника за 2018.
годину

- Број
оцењивача/контролора
унапредило знања на
обукама
- Број обука
- Утврђени циљеви за
244 запослена лица
- Одобрени извештаји о
оцењивању за 244
запослена лица

Градска управа

- Реализоване активности
предвиђене посебним
програмом стручног
усавршавања службеника

- Извештаји о
реализацији активности
предвиђених посебним
програмом стручног
усавршавања

Градска управа, ЈП,
ЈКП

- Унапређена
интернет презентације
града и јавних
предузећа

- Информатор се редовно
ажурира
- Информације се
редовно

950.000,00 /
Буџет града

2.390.400,00 /
Буџет града
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

интернет
презентацији града
и јавних предузећа

10.1.8 Повећање
територијалне и физичке
доступности услуга и
програма
- Мапирање потреба
становништва у
насељеним местима за
услугама социјалне
заштите

- Мапирање потреба
становништва у
насељеним местима
за услугама
социјалне заштите

10.1.9 Увођење outsourcing
принципа за специфичне
експертске и consalting
услуге

- Припрема
техничких
спецификација за
израду пројеката
ЈПП

1. ЈПП
- Изградња и одржавање
локалне путне
инфраструктуре
- Финансирање, изградњу,
управљање и одржавање

Очекивани резултат

- Информације о јавним
позивима и планској
документацији ГУ доступне у
локалним медијима

Нису потребна
средства

1.
2.844.000,00 /
Буџет града

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

- Евидентиране потребе за
услугама социјалне заштите у
свим насељеним местима у
Панчеву

Градска управа

- Ангажовање консултаната за
специфичне услуге напр. ЈПП

Индикатори остварених
резултата
објављују на званичном
сајту града Панчева, као
и на друштвеним
мрежама
- Информације се
редовно достављају
локалним медијима а по
потреби објављују и у
дневном листу
- Структура сајта и
главног менија сајта
града је усклађена са
Смерницама 5.0
- Припремљен Извештај
Центра за социјални рад

- Текст Стратегије за
привлачње инвестиција
усвојен на већу
-Припремљена 2
предлога пројекта уз
подршку одабраних
консултаната
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

објеката и постројења за
третман комуналног
отпада на територији града
Панчева
2. Стратегија привлачења
инвестиција

4. Услуге за превођење
10.2.6 Реализација
интерсекторских развојних
пројеката

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

3.
300.000,00 /
Буџет града

3. Услуге за припрему
предлога пројеката

10.2 Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
2.
1.425.557,00 /
Буџет града
420.000,00 /
АПВ

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

- Припрема
интерсекторских
пројеката
- Обезбеђивање
пратеће
документације
- Формирани
тимови за секторске
стратегије
- Подизање
техничких и
људских капацитета

- Пројекат техничке
подршке „Процес
унапређења планирања и
програмског буџетирања

- Формиран Тим
- Рад на
срењорочном
планирању

4.
500.000,00 /
Буџет града
Према
буџету
пројеката

Градска управа, ЈП,
ЈКП

- Прибављена средства за
реализацију интерсекторских
пројекта

- Мин. 2 интерсекторска
пројекта одобрена за
финансирање из
екстерних извора

Нису потребна
средства

Градска управа, ЈП,
ЈКП

- Усвојени извештаји о
реализацији секторских
стратегија на већу
- Закључен мин. 1 уговор
о изради нових
стратешких докумената
- Унапређени људски
капацитети обуком за
мин 10 лица

Нису потребна
средства

Секретаријат за
финансије, Градска
управа, ЈП/ЈКП

- Тимови припремили извештаје
о реализацији акционих планова
за предходну и акционе планове
за текућу годину
- Прибављена средства за
израду нових стратешких
докумената
- Унапређени људски
капацитети обуком за увезивање
стратешког планирања и
програмског буџетирања
- Изанализиране главне
предности и недостаци
програмске структуре и правци
унапређења на бази Одлуке о
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Програми/
Мере

10.3
Унапређивање
локалних и
других прописа

10.4 Управљање
имовином града

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

буџету за претходну годину
- Припремљен преглед/пресек
главних локалних планских
докумената и предлог
увезивања њихове садржине са
програмском структуром буџета
- Унапређена знања
представника локалне
самоуправе о програмском
буџетирању и планирању
капиталних пројеката
- Локални прописи редовно се
усклађују са законима, уредбама
и примерима добре праксе
- Усвојен Интерни акт о
инфопрматичкој безбедности

Индикатори остварених
резултата

града Панчева“ - Еxchange
5

- Израда Одлуке о
буџету за 2020.
(унапређење
структуре)
- Израда
полугодишњег
извештаја о учинку
програма
- Обуке

10.3.1 Преиспитивање и
усаглашавање локалних
прописа

- Редовно
интерсекторско
информисање
организационих
јединица
- Припрема
Интерног акта о
информатичкој
безбедности

Нису потребна
средства

Градска управа, ЈП,
ЈКП

10.3.2 Делегирање
локалних иницијатива
преко покрајинских
одборника и републичких
посланика
- Упис имовине града
(континуирана активност)

- Редовни састанци
доносиоца одлука и
покрајинских и
републичких
посланика
- Прибављање
пратеће док.е за
сваку појединачну
јединицу
- Одређивање
корисника за
имовину у јавној
својини

Нису потребна
средства

Органи града

- Припремљене и делегиране
иницијативе

- Број
састанака/иницијатива

Нису потребна
средства

Секретаријат за
имовину,
Секретаријат за
финансије, Градско
правобранилаштво

- Прибављени потребна аката за
упис имовине
- База имовине града Панчева се
редовно ажурира

- Број решења за упис
- Донете одлуке
Скупштине града о
поверавању имовине на
коришћење

- Број донетих одлука
годишње
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

-Сређивање евиденције
нефинансијске имовине у
припреми

- Експропријација
земљишта
- Стварање услова за
реализацију пројекта
Изградња магистралног
гасовода „Турски ток“

Кључни корак

- Усаглашавање
евиденције у
књигама и стварног
стања
- Разврставање
имовине по групама
- Опредељена
средства
- Установљење
трајне службености
пролаза
- Закључење
споразума о накнади

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Нису потребна
средства

19.477.569,00 /
Буџет града
Нису потребна
средства

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Надлежне
организационе
јединице ГУ

- Прибављена пратећа
документација/решен статус за
некомплетне јединице у бази

- Отклоњене примедбе
наведене у Извештају
Државне ревизорске
институције

Секретаријат за
имовину, Градско
правобранилаштво
Секретаријат за
имовину

- Спроведен поступак
експропријације за приоритетне
пројекте
- Створени имовинско-правни
услови за изградњу „Турског
тока“ на територији града
Панчева

- Број пројеката којима
су решени имовинскоправни односи
- Закључени споразуми о
накнади са власницима
свих парцела кроз које
планирани гасовод
пролази

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

Активности/
пројекти

11.1.1 Завршетак изградње
Старог градског језгра
према постојећој
пројектној документацији
1.Уређење дворишта око
железничке амбуланте
2.Реконструкција
Мученичке улице (од
Б.Јовановића до Николе

Кључни корак

- Потребно је
прибавити средства
из других извора

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.
Нису планирана
средства у
Буџету града.
Прибавити из
других извора.
1.
(20.500.000,00)
2.
(120.000.000,00)

Носиоци

Секретаријат за привреду и
економски развој,
Секретаријат за инвестиције

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

1.
- Уређено двориште
око железничке
амбуланте
2.
- Извршени радови на
реконструкцији
Мученичке улице и
улице Кеј Радоја
Дакића са пратећом
инфраструктуром

- Закључен уговор са
донатором о
суфинансирању пројекта
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Тесле), као и изградња КК
и ФК у улици Кеј Радоја
Дакића од Николе тесле до
Жарка Фогараша
- Израда техничке
документације за потребе
извођење радова на
уређењу простора уз реку
Тамиш - средства кредита
из 2019. године
11.1.3 Реконструкција
Народног музеја
(фазно)

11.1.10 Коришћење
приобаља реке Тамиш за
спортске, рекреативне и
културне садржаје

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

11.2.3 Унапређивање
привредних туристичких
манифестација

Кључни корак

- Закључивање
уговора са
одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за инвестиције

- Техничка
документација је
спремна за извођење
радова

- Прибављена
грађевинска дозвола

Средства ће
накнадно бити
обезбеђена

- Тражење
средстава из
других извора
финансирања

Нису планирана
средства у
Буџету града.
Прибавити из
других извора.

Секретаријат за инвестиције,
Градско веће,
Народни музеј, Секретаријат
за привреду и економски
развој

- Прибављена средства
за I фазу
реконструкције
Народног музеја из
екстерних извора
финансирања

- Град аплицирао на
минимум једном
конкурсу за
средства за
реконструкцију – I фаза

- Обзебеђена
средства за
активности и
манифестације
- Туристичке туре
катамараном
„Панука“

Већ приказано у
11.2.3.
130.000,00 /
Буџет града

ТОП, Секретаријат за
привреду и економски развој,
установе културе, удружења
грађана и спортски клубови

- Реализоване мин. 4
активности у
приобаљу

- Извештаји о
реализацији
манифестација/догађаја
- Број
учесника/посетилаца

Секретаријат за привреду и
економски развој, ТОП

- Одржане све
планиране
манифестације
- Манифестације
Панчева представљене
на
сајмовима/релевантни
м скуповима у Србији

- Повећање броја
посетилаца

- Подршка ТОП-а у
реализацији
манифестација
- Презентација
манифестација
Панчева (сајмови,
Календар
манифестација за
2019.)

800.000,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)
1.285.000,00 /
Буџет града
3.700.000,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Организација
манифестације
Дани Вајферта
11.2.5 Изградња туристичке
инфраструктуре на
Поњавици
- Реализација промотивних
активности у оквиру
Годишњег програма
управљања парка природе
„Поњавица“ за 2019.

- Реализација
радионица
- Припрема и
штампа
едукативних
брошура

Средства
програма
приказана у
оквиру 5.4.1.
За ове намене
опредељено
500.000,00 /
Буџет града

ЈКП Зеленило

- Организована „Мала
школа ихтиологије“ и
„Велика школа
ихтиологије“
- Израђене и
дистрибуиране
едукативне брошуре

- Број учесника
радионица
- Број одштампаних
брошура
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