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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1 : Унапређивање пословног амбијента
Програми/
Мере

1.1 Програм
мера
подршке за
развој
МСПП

Активности/
пројекти
1.1.2 Сарадња са
пословном
заједницом

1.1.3 Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке
културе

1.2
Унапређење
привлачења
инвестиција

1.2.2 Израда
стратегије
привлачења
инвестиција
- Усвајање и
имплементација

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
-1.000.000,00

Носиоци

-спроведен јавни
позив/конкурс

-3.500.000,00 и
- 570.000,00
- 350.000,00 /
Буџет града ЛАПЗ

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Привредни савет,
Социо-економски
савет, Образовне
установе

-спроведени јавни
позиви/конкурси

-2.500.000,00
-1.500.000,00
-500.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
РРАЈБ

- донето Решење о
образовању Тима за
имплементацију
СПИ

Градско веће, Тим
за имплементацију,
Секретаријат за
привреду и
економски ра
звој

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

-Редовне
консултације
-Реализоване мере
ЛАПЗ: програм
стручне праксе,
студентска летња
пракса, и НИС прва
шанса
-Остварена сарадња
у оквиру програма
дуалног образовања
- Реализоване мере
ЛАПЗ: подршка
почетницима у
бизнису и подршка
за отварање нових
радних места
- Континуирана
подршка
предузетницима
кроз субвенције за
машине и опрему

- Мин. 4 састанка савета
годишње
- Мин. 50 незапослених
подржано у оквиру 3
мере ЛАПЗ- а у сарадњи
са пословном заједницом
- Мин 3. уговора са посл.
субјектима за дуално
образовање

- Створени услови
за реализацију
активности

- Мин. 10 почетника у
бизнису/ предузентика
добило финанансијску
подршку/обуке кроз 2
мере ЛАПЗ
- РРАЈБ реализовала мин.
1 обуку за почетнике у
бизнису са територије
Града Панчева
- Мин. 2 уговора о
субвенцијама за
машине/опрему
- Образован тим за
имплементацију СПИ
- Усвојен АП СПИ
- Реализована 1
активност накнадне
бриге о инвеститорима
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
Акционог плана за
2020. годину за
Стратегију
привлачења
инвестиција
1.2.4 Сарадња са
институцијама
НАЛЕД, СКГО, РАС,
РАВ, РРАЈБ, Сенат
привреде Србије и
др.
- Увођење
инвеститора у
Северну
индустријску зону –
2. фаза инвестиције
ZF-а

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

планирана СПИ (напр.
формирање бесцаринске
зоне)
- измирене
чланарине у РРАЈБ
и НАЛЕД

-

- Увођење
инвеститора у
Северну
индустријску зону 2.
– „Brose“

-

Увођење инвеститора
на локацију у
близини Хиподрома

-

- 12.000.000,00
- 1.700.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Градска управа

Интензивнија
комуникација/
сарадња

-

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
секретаријат за
урбанизам,
Секретаријат за
заштиту животне
средине Градска
управа
Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
урбанизам,
Секретаријат за
заштиту животне
средине
Секретаријат за
привреду и
економски развој,

Завршена изградња
2. Фазе

-

-

- Одржано мин. 4 састанка
- Конципирана мин. 2
пројекта
- Добијен BFC SEE
цертификат у поновном
кругу цертификације
Употребна дозвола за 2.
Фазу инвестиције

Отворена нова
радна места

Број запослених у 2020. и
број запослених
кумулатвно са 2019.

Реализација
грађевинских
радови на првој
фази изградње
фабрике БРОСЕ

Издата грађевинска дозвола
за 1. Фазу

Почетак градње
објеката од стране
„FIREFLY

Издата грађевинска дозвола
за 1. Фазу

Издата потврда за пријаву
радова
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
„FIREFLY
PRODUCTIONS
- Увођење
инвеститора у
Северну
индустријску зону 1
– MK-Kliniken AG
(NAVAL BOX-CALd.o.o. Beograd)
Проширење
Слободне зоне
Београд на терторију
града Панчева

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

-

-

-

-

Носиоци

Очекивани резултат

Секретаријат за
урбанизам,
Градоначелник,
Скупштина града,
Комисија за
отуђење, надлежни
секретаријати

PRODUCTIONS

Градоначелник,
Скупштина града,
Надлежни
секретаријати

ЗФ и Бросе послују
у режиму слободне
зоне

Отуђено г.
земљиште у
Северној пословној
зони по тржишним
условима

Две катстарске
парцеле у својини
града су у обухвату
слободне зоне
Београд

1.2.5 Рационалније
коришћење ресурса
кроз јачање јавноприватног

- Спроведене
процедуре ЈН

Секретаријат за
јавне набавке,
комисије, ЈП, ЈКП

1. Закључен јавни
уговор

Индикатори остварених
резултата
Издата потврда за пријаву
радова
Уговор о отуђењу
грађевинског земљишта

1.Писма о намерама
заинтересованих
привредних субјеката
2.Донете одлуке надлежних
органа Града
3.Достављена иницијатива
привредном друштву које
управља слободном зоном
4.Обезбеђена сва
неопходна документација
5.Елаборати за проширење
слободне зоне, које су
израдили привредни
субјекти уз подршку
експертских тимова и
стручних служби Града, су
потврђени од стране Владе
РС
1.
2. Број нових светиљки

2.
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

партнерства
1. Пројекат ЈПП
Изградња и
одржавање
локалне путне
инфраструктуре

1.
416.000.000,00
/ Буџет града

2. Избор приватног
партнера за ЈПП за
систем јавног
осветљења

2.
-

3. Пројекат ЈПП за
финансирање,
изградњу,
управљање и
одржавање
објеката и
постројења за
третман комуналног
отпада на територији
града Панчева

3.
-

4. Пројекат концесије
јавну услугу
поверавања
обављања делатности
домаћег линијског
превоза путника на
територији града

4.
210.000.000,00
/ Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Потписан уговор
- Период припреме
и имплементације
(замена светиљли,
уграђене ЛЕД
светиљке)
- Основано друштво
за посебне намене
(за обављање
послова)

3. Републичка комисија за
ЈПП дала сагласност на
пројекат
4. Број путника/линија

3. Предлог пројекта
добио сагласност и
спроведен је
поступак за избор
приватног партнера
4.
- Основано
заједничко
привредно друштво
„Пан Транспорт“
- Приватни партнер
почео са
обављањем јавног
превоза
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Тим за пословне
зоне, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за
инвестиције, ЈКП
Водовод и
канализација
Тим за пословне
зоне, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне послове,
Секретаријат за
инвестиције,
ЈКП Водовод и
канализација
Секретаријат за
инвестиције

- Израђен пројекат
- Изграђена кружна
раскрсница

- Прибављена грађевинска
дозвола
- Прибављена употребна
дозвола

- Израђен пројекат
- Изграђена
саобраћајница
(саобраћајница,
јавно осветљњење,
водовод,
канализација)

- Прибављена грађевинска
дозвола
- Прибављена употребна
дозвола

Уређена каналска
мрежа

- Извештај о спроведеним
радовима

Панчева и изградња
нове аутобуске
станице

1.3
Инфраструк
турно
опремање
радних зона

1.3.1 Израда
пројектно-техничке
документације за
фазно опремање
Северне
индустријске зоне
- Техничка
документација за
Надину кривину
1.3.2 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне
- Израда техничке
документације и
извођење радова на
изградњи улице 7.
нова, деоница IV
Уређење каналске
мреже у Северној
индустријској зони за
одвођење
атмосферских вода

- Дефинисан
пројектни задатак
- Закључење
уговора између
Града Панчева и ЈП
Путеви Србије о
заједничкој
изградњи кружне
раскрснице
„Надина кривина“
- Спровођење
поступка јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем

- Припрема за
спровођење радова
у сарадњи са ЈВП
Водама Војводине

1.000.000,00 /
АПВ
500.000,00 /
Буџет града

Град Панчево /
24.000.000,00

16.000.000,00 /
Буџет града
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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

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

Већ наведено у
1.1.2 и 1.1.3

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
Већ наведено у
1.1.2 и 1.1.3

2.2.2 Подршка
старим занатима и
домаћој радиности

- Афирмација
старих заната и
домаћа радиност
предвиђени
условима конкурса

- У оквиру
средстава
намењеним
манифестација
ма

2.3.1 Ангажовање
привредних
друштава и
образовних
установа у циљу
обуке технолошких
вишкова и
незапослених
- Подизање
капацитета
незапослених

- Истраживање
тржишта рада и
потреба
незапослених и
- Процедура јавне
набавке

-500.000,00
- 1.700.000,00
- 656.657,00 /
Буџет града

Активности/
пројекти
2.2.1 Увођење
олакшица и
подстицаја

Кључни корак

- 85.000 /
Средства ЕУ

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори
остварених резултата

Секретаријат за
привреду и
економски развој

Реализоване мере у
оквиру активности
1.1.2 и 1.1.3

- Реализација у оквиру
активности 1.1.2 и
1.1.3

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања,
ТОП
Служба за
заједничке послове,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања,
Канцеларија за
млад,е Секретаријат
за привреду и
економски развој

- Обезбеђена
континуирана подршка
града

- Омогућено
бесплатано излагање
производа домаће
радиности на мин. 2
градске манифестације
- На конкурсима града
подржане мин. 2
организације које се
баве старим занатима

Подигнута
конкурентост средњих
школа и обезбеђена
радна пракса за тешко
запошљиве категорије
кроз реализацију 2
мере ЛАПЗ:
1.Конкурентност
средњих школа и
2.Јавни радови;
обучени млади
пољопривредници;
већа запошљивост
незапослених лица

- Опремљена мин. 1
радионица средње
школе која образује
дефицитарне кадрове
- Мин. 5 тешко
запошљивих лица
ангажовано на јавним
радовима
- Саветовалише за
младе
пољопривреднике ради
6 месеци (до 250 лица)
- Број лица која су
стекла вештине ради
веће запошљивости
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3 : Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Програми/
Мере

3.1
Ефикасније
планирање
изградње
комуналне
инфраструкт
уре

3.2 Уређење
објеката
јавне намене
и јавних
простора

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
-3.400.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Индикатори остварених
резултата

- Аплицирано са
минимум 3
инфраструктурних
пројеката
- Одобрено минимум 1
уговора за
суфинансирање
инфраструктурних
пројеката из домаћих и
страних фондова
- Прибављена
техничка
документација и
извршени радови за
надстрешницу у
Глогоњу

- Број уговора за
реализацију
приоритетних пројеката

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

- Утврђени
приоритети,
спремна пројектна
документација за
радове

3.2.3 Уређење
пијачних простора у
свим насељеним
местима
- Пијаца у Глогоњу Израда техничке
документације и
извођење радова на
постављању
настрешице
Израда техничке
документације и
извођење радова на
уређењу улице
Његошева у Панчеву

- Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем

2.000.000,00 /
Буџет града

Секрертаријат за
инвестиције, ЈКП у
насељеним местима

- Спровођењ
поступка јавних
набавки и закључен
уговор са
одабраним
извођачем
- Расписивање јавне
набавке и

60.000.000,00 /
Буџет града

Секрертаријат за
инвестиције

- Прибављена
техничка
документација и
извршени радови

- Дужина
реконструисане улице
- Прибављена употребна
дозвола

2.000.000.00 /
Град Панчево -

Секретаријат за
инвестиције, ПУ

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

Израда техничке
документације за

Секретаријат за
привреду и
економски развој,
ЈП, ЈКП

Очекивани резултат

- Прибављена употребна
дозвола
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
изградњу вртића на
Стрелишту
Гимназија „Урош
Предић“ -израда
техничке
документације за
потребе изградње
новог школског
објекта и
реконструкцију
спортске сале
Израда техничке
документације за
реконструкцију
објекта ОШ „Бранко
Радичевић“ у
Панчеву
Извођење радова и
реконструкција
отвореног спортског
терена у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Панчеву
Економско
трговинска школа
„Паје Маргановић“
Панчево-израда
техничке
документације и
извођење радова на

Кључни корак

закључење уговора
са одабраним
добављачем
- Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем

- Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем
- Наставак
извођења радова

Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
распоред салда
2019.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Дечија радост

3.120.000,00 /
Град Панчево распоред салда
2019.

Секретаријат за
инвестиције,
Гимназија

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

498.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

2.000.000,00
АПВ
4.064.361,00 /
Буџет града
распоред салда
2019.
500.000,00 /
Буџет града распоред салда
2019.

Секретаријат за
инвестиције

- Завршени радови

- Исходовање употребне
дозволе

Секретаријат за
инвестиције

- Израђена техничка
документација и
завршени радови

- Исходовање употребне
дозволе
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
изградњи
противпожарног
степеништа
Израда техничке
документације за
реконструкцију Дома
културе „3.Октобар“
БНС
Израда техничке
документације за
потребе извођења
радова на објектима
и инфраструктури“Срце у Јабуци“
Израда техничке
документације за
потребе извођења
радова у болничком
комплексу у Панчеву
Извођење радова на
уређењу спортског
терена у насељу
„Содара“
3.2.8 Израда
техничке
документације за
потребе извођења
радова на уређењу
дворишта у ул.Браће
Јовановића бр.24

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

- Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем
- Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем

500.000,00 /
Град Панчево распоред салда
2019.

Секретаријат за
инвестиције, Дом
културе
„3.Октобар“ БНС

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

4.800.000,00 /
Град Панчево распоред салда
2019.

Секретаријат за
инвестиције

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем
Расписивање јавне
набавке и
закључење уговора
са одабраним
добављачем
- Спровођење
поступка јавне
набавке и закључен
уговор са
пројектантом

38.500.000,00 /
Град Панчево распореда
салда 2019.

АПВ, Секретаријат
за инвестиције,
Болница, ЈП и ЈКПови Града Панчева

- Завршена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

1.950.000,00 /
Град Панчево

Секретаријат за
инвестиције

- Завршетак радова на
- Објекат у употреби
постављању подлоге за
спортски терен

1.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције

- Завршена техничка
документације

- Прибављена
грађевинска дозвола
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Програми/
Мере

3.3
Унапређење
водоводноканализацио
не мреже

Активности/
пројекти

Кључни корак

3.3.1 Програм
одржавања, обнове и
заштите бунара и
изворишта

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

1. Ликвидација
напуштених бунара
2. Израда студије
проширења
изворишта (елаборат
и пројекат)
3. Санација цевовода
сирове воде

2. -Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
-Склапање уговора
са пројектантом
3. -Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
-Склапање уговора
са извођачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

2. Израда пројектно
техничке
документације за
процес озонирања на
ППВ

Очекивани резултат

ЈКП Водовод и
канализација

1. Смањење
вероватноће загађења
изворишта

1.
3.600.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

2. Стварање
предуслова за
проширење изворишта

2.
750.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација

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

Индикатори остварених
резултата
1. Број ликвидираних
бунара
2. Добијање Решења о
одобрењу
експлоатационог
простора

3. Стварање хаварија
на цевоводима сирове
воде

3. Број хаварија на
цевоводима сирове воде

1. Побољшање
процеса прераде
сирове воде

1. Потписан Уговор са
извођачем радова

3.
7.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

3.3.2. Изградња и
реконструкција
објеката у оквиру
ППВ
1. Набавка и замена
вентила у оквиру
ППВ

Носиоци

1.
10.000.000/
ЈКП Водовод и
канализација
2.
500.000/ ЈКП
Водовод и

2. Завршена изрда
пројектно техничке
документације
3. Побољшање
процеса прераде
сирове воде

2. Прибављено
одобрење за извођење
радова
3-6. Потписан Уговор са
извођачем радова

4. Побољшање
процеса прераде
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

3. Реконструкција
коруба на
филтерским пољима
са заменом испуне на
СФ
4. Набавка
пнеуматских
актуатора са
извршним органом за
цевну галерију
5. Реализација
пројекта
препумпавања воде
од прања филтера - 1
фаза, са чишћењем
таложника
6. Набавка и замена
филтерске испуне
(Нови филтер)

Кључни корак

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

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

3.
11.000.000/
ЈКП Водовод и
канализација
4.
2.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

6. Побољшање
процеса прераде
сирове воде

5.
5.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
6.
10.000.000/
ЈКП Водовод и
канализација

6. - Израда
техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем
3.3.3 Израда

ЈКП Водовод и

1-5. - Завршетак

1-4. - Изграђена
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

пројектно техничке
документације за
завршетак радова на
изградњи водоводне
инфраструктуре на
територији Панчева
1. Изградња
водоводне мреже у
улици Охридској – 1
фаза
2. Изградња
водоводне мреже у
улици Скадарској – 1
фаза
3. Изградња
водоводне мреже за
насеље Скробара – 1
фаза
4. Изградња
водоводне мреже од
улице Доситеја
Обрадовића до Луке
Дунав
5. Изградња дела
водоводне мреже у
улици Боре Шипоша

Носиоци

канализација

1. - Израда
техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова
2. - Израда
техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова
3. -Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са добављачем за
извођење радова
4. -Израда техничке

1.
5.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
2.
5.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
3.
12.000.000/
ЈКП Водовод и
канализација
4.
3.620.260,00/
ЈКП Водовод и
канализација
5.
4.500.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

Очекивани резултат

радова на изградњи
водоводне мреже
6. - Завршетак
активности на изради
документације
за изградњу
водоводне мреже
- Завршетак радова на
изградњи водоводне
мреже
7. - Завршетак радова
на реконструкцији
водоводне мреже
8. - Завршетак
активности на изради
документације

Индикатори остварених
резултата
водоводна мрежа у
дужини од ...м
- Број ...... нових
прикључака
5. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Изграђена водоводна
мрежа у дужини од ...м
- .Број ...... нових
прикључака
6. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Реконструисана
водоводна мрежа у
дужини од ...м
7. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Реконструисана
водоводна мрежа у
дужини од ...м
- Реконстрисано ......
прикључака
8. - Добијено одобрења
за извођење радова
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

6. Реконструкција
дела магистралног
водовода према
Старчеву
7. Реконструкција
водоводне мреже у
улици Његошевој
8. Израда пројектно
техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу водоводне
мреже на територији
града Панчева
• насеље Утвин
аеродром
• насеље Војловица
• улица Цара Душана
• улица Светог Саве
• улица Марка
Краљевића
• насеље тип
„Станко“
• насеље тип
„Пепељаре“
• улица Војводе
Радомира Путника

Кључни корак

спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем
5. -Израда техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем
6. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

6.
У овој години
нису планирана
средства за
реализацију
7.
3.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација
8.
5.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

7. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем
8. - Израда
пројектно техничке
документације
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
3.3.4 Прикључење на
градску водоводну
мрежу насељених
места Јабука, Долово,
Качарево, Глогоњ, Б.
Н. Село и
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
техничке
документације за
реконструкцију и
доградњу водоводне
мреже у насељеном
месту Јабука

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

ЈКП Водовод и
канализација

1. - Завршетак
активности на изради
документације
2. - Завршетак радова
на реконструкцији
планираног дела
водоводне мреже

1. - Израда
пројектно техничке
документације
2. -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.
Средства
обезбеђена из
плана
пословања
ЈКП Водовод и
канализација за
2018.
2.
У овој години
нису планирана
средства за
реализацију

3. - Завршетак
активности на изради
документације
за реконструкцију и
доградњу водоводне
мреже

Индикатори остварених
резултата
1. - Добијено одобрења
за извођење радова
2. - Реконструисана
водоводна мрежа у
дужини од ...м
3. - Добијено одобрења
за извођење радова
4. - Добијено одобрења
за извођење радова
- изграђен магистрални
водовод у дужини од ...м

4. - Завршетак
активности на изради
документације
- Завршетак радова на
изградњи
магистралног водовода

3.
5.000.000/ ЈКП
Водовод и
канализација
4.
У овој години
нису планирана
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

4. Изградња
магистралног
водовода за
водоснабдевање
Банатског Новог
Села
3.3.6 Завршетак
изградње
канализационе мрежe
на целој територији
града према Плану
капиталних
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града
Панчева
1. Изградња
секундарне
канализационе мреже
дуж Новосељанског
пута
2. Изградња
канализационе мреже
дуж улице
Шарпланинске
3. Израда пројектно
техничке

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
средства за
реализацију

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

ЈКП Водовод и
канализација

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

1.
14.368.651,55/
Град Панчево и
АП Војводина

2.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора

1. - Завршетак радова
на изградњи
канализационе мреже

1. - Изграђена
канализациона мрежа у
дужини од ...м
- Број ...... нових
прикључака

2. - Обезбеђење
средстава за
реализацију пројекта
изградње
- Завршетак радова на
изградњи
канализационе мреже

2. - Изграђена
канализациона мрежа у
дужини од ...м
- Број ...... нових
прикључака
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
документације за
изградњу
канализационе мреже
у улици Козарачкој –
старој
4. Реконструкција
дела бетонске
фекалне канализације
у улици Карађорђевој
– наставак радова
5. Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу
канализационе мреже
у насељу Караула
6. Изградња дела
фекалне канализације
у Северној
индустријској зони
7. Реконструкција
канализационе мреже
у улици Његошевој
8. Реконструкција
потисног цевовода на

Кључни корак

3. - Одабир
пројектанта

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
3.
За ову годину
нису планирана
средства

4. - Израда
техничке
спецификације за
јавну набавку
- Склапање уговора
са извођачем радова

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

5. - Израда
пројектно техничке
документације

5.
2.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

6. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем
7. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем

6.
19.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

7.
7.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

3. - Завршене
активности на изради
пројектно- техничке
документације

3. - Исходовано
одобрење за извођење
радова

4. - Завршетак радова
на реконструкцији
дела мреже

4. - Замена дела старе
мреже новом у дужини
од -....м

5. - Завршетак
активности на изради
документације

5. - Добијено одобрења
за извођење радова

6. - Завршетак радова
на изградњи дела
мреже

7. - Завршетак радова
на реконструкцији
канализационе мреже

6. - изграђена
канализација у дужини
од ...м

7. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Реконструисана
канализациона мрежа у
дужини од ...м
- Реконстрисано ......
прикључака
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

ФЦС Лука Дунав
8. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем
3.3.8 Фазна изградња
потамишког
колектора са црпном
станицом
- III фаза – наставак
радова из 2019.
године
3.3.9 Израда
пројектно- техничке
документације за
унапређење система
атмосферске
канализације на
територији Панчева
1. Санација КЦС
Црвени Магацин
(КЦС „Центар“)
2. Реконструкција
атмосферске
канализације у улици
Његошевој

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
8.
5.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

85.640.282,24/
Град Панчево и
АП Војводина

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

1.
За ову годину
нису планирана
средства.
Набавити из
других извора

2. - Израда
пројектно техничке
документације
- Склапање уговора
са извођачем

2.
6.000.000,00/
ЈКП Водовод и
канализација

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

8. - Завршетак радова
на реконструкцији
потисног цевовода

8. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Реконструисан
потисни цевовод у
дужини од ...м

ЈКП Водовод и
канализација

- Завршена изградња
III фазе потaмишког
колектора

- Изграђена
канализациона мрежа у
дужини од l=... m

ЈКП Водовод и
канализација

1. - Завршетак радова
на санацији КЦС

1. - Завршени сви
радови предвиђени
архитектонским,
машинским и електро
деловима пројекта

2. - Завршетак радова
на реконструкцији
атмосферске
канализације

2. - Добијено одобрења
за извођење радова
- Реконструисана
атмосферска
канализација у дужини
од ...м
- Реконстрисано ......
прикључака
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

3.3.10 Изградња и
одржавање система
атмосферске
канализације у
насељеним местима
- Канали у Северној
индустријској зони
3.3.11 Одржавање
система за одбрану
од поплава на целој
територији града –
набавка пумпи и
одржавање опреме у
ситуационом центру
Реконструкција
улице Димитрија
Туцовића – прва фаза

- Припрема за
спровођење радова
у сарадњи са ЈВП
Водама Војводине

3.4
Унапређење
саобраћајне
мреже и
услуга јавног
саобраћаја
Израда техничке
документације за
потребе
реконструкције улице
Уроша Предића
Израда техничке
документације за
улицу Светозара
Шемића
Израда техничке

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
Већ наведено у
оквиру 1.3

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
инвестиције

Уређена каналска
мрежа

- Извештај о
спроведеним радовима

- Припрема и
спровођење јавне
набавке

2.700.000,00 /
Буџет града

Штаба за ванредне
ситуације, Служба
за заједничке
послове

Реализован програм за
обрану од поплава за
2016-2020

- Набављено минимум 5
пумпи
- Центар је
функционалан

- Спровођење
поступка јавних
набавки и закључен
уговор са
одабраним
добављачима
- Спровођење
поступка јавне
набавке и закључен
уговор са
пројектантом
- Спровођење
поступка јавне
набавке и закључен
уговор са
пројектантом
- Спровођење

150.000.000,00
/ Управа за
капитална
улагања АПВ

Секретаријат за
инвестиције

- Изведени радови и
прибављена употребна
дозвола за прву фазу

- Дужина
реконструисане улице

1.100.000,00 /
Буџет града
распоред салда
из 2019.

Секретаријат за
инвестиције

- Израђена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

1.500.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције

- Израђена техничка
документација

- Прибављена
грађевинска дозвола

626.160,00 /

Секретаријат за

- Израђена техничка

- Прибављена
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

документације за
потребе извођења
радова у ул.Таковска
у Панчеву
Спровођење мера из
програма коришћења
средстава намењених
за финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
1. Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре
(уређење зона школа,
постављање
детектора брзина,
одржавање уређаја за
документованње
саобраћајних
преекршаја,
дефлексија путање,
изградња разделних
острва, уређење
коловоза
пројектовање са
заменом
семафорских уређаја,
појачано одржавање
пешачких прелаза)
2. Унапређење

поступка јавне
набавке и закључен
уговор са
пројектантом
- Спроведени
поступци јавних
набавки и
закључени уговори
са одабраним
добављачима

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
Буџет града

47.680.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

инвестиције

документација

грађевинска дозвола

Комитет за
безбедност
саобраћаја,
Одељење за
саобраћај, АТП

(1) побољшање
саобраћајне
инфраструктуре
(2) унапређено знање
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

1.
- Број означених
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
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

саобраћајног
васпитања и
образовања (обука
деце на саобраћајном
полигону, набавка
пакета саобраћајне
опреме за децу,
набавка ауто седишта
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
3.4.2 Изградња и
- Прибављена
обнова аутобуских
средства
стајалишта
- Постављање
„паметних“
аутобуких стајалишта

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Већ наведено у
7.1.3

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине, АТП

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Унапређен квалитет
аутобуских стајалишта
на територији града и
примена обновљивих
извора енергије

Уређено мин. 1
аутобуско стајалиште на
територији града

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

4.1 Планирање
и подршка
развоју
пољопривреде

4.2 Програми
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредно
г земљишта

Активности/
пројекти

Кључни корак

4.1.5 Конкурс за
стимулативне
мере за
пољопривредна
удружења и
кластере
-Јавни позив за
суфинансирање
пројеката/програм
а из области
пољопривреде и
руралног развоја
за град Панчево за
2020. годину –
подршка
удружењима
грађана

-Доношење
Програма мера
подршке за
спровођење
пољопривредне
политике и
политике руралног
развоја за Град
Панчево за 2020.г.
- Спроведен јавни
позив за
суфинансирање
пројеката/програма
из области
пољопривреде и
руралног развоја за
град Панчево за
2020. годину
- Ажурирање
постојећих планова
комасације

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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
6.000.000,00 /
Буџет града

28.573.600,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Обезбеђена
континуирана подршка
пољопривредним и
сеоским удружењима

- Реализовано више од
70% планираних
средстава
- Број подржаних
удружења

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Комисија за
комасацију

Започета комасација за
насељено место
Глогоњ

Формирана комисија,
- Број ха укрупњеног
земљишта
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
комасације к.о.
Глогоњ
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

4.3
Унапређивање
пољопривредне
инфраструктур
е

4.3.1 Уређење
атарских путева

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

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
Спровођење Одлуке о
мерама заштите
пољопривредног
земљишта, пољских
путева и канала од
пољских штета и
организовању
пољочуварске службе
на територији града
Панчева
- Израђена пројектнотехничке
документације за
рехабилитацију
атарских путева и
отресишта
- Уређени атарски
путеви према
приоритетима

- Благовремена
израда Програма и
добијања
сагласности

-

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

25.000.000,00
24.239.220,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

- 36.667.550,00
распоред салда
из 2019. године
- 3.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој,
Секретаријат за
инвестиције, МЗ
насељених места

- 7.948.044,00 /
средства АП
Војводине –

Индикатори остварених
резултата

- Број одржаних јавних
скупова/
презентација/објава
- Број примедби

- Број ангажованих
пољочувара
- Број решених предмета
годишње

- Прибављена
грађевинска
дозвола/дозвола за
извођење радова
- Дужин уређених
путева годишње
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних
појасева на
територији града
према пројекту

4.3.5 Одржавање
каналске мреже
према
оперативном
плану

4.4 Програми,
едукација и
акција

4.4.2 Годишњи
програми
едукације
пољопривредних
произвођача

Кључни корак

- Доношење
Програма заштите
земљишта од
утицаја еолске
ерозије подизањем
пољозаштитних
појасева на
територији града
Панчева за 2020.
годину
- Прибављање
додатних средстава
из екстерних извора
финансирања
(Покрајински
секретаријат за
пољопривреду)
- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем
- Набавка улазница
за Сајам
пољопривреде у
Новом Саду

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
распоред салда
из 2019. године
10.000.000,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој, ЈКП
Зеленило

- Већи број садница у
ветрозаштитним
појасевима

- Проценат годишње
реализације пројекта,
број садница,
заступљеност
медоносног дрвећа,
дефинисана
одговорност за
управљање и одржавање

20.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Континуирана брига
о стању каналске
мреже

-Планирана средства
годишње и број
спроведених
интервенција
- Дужина унапређене
каналске мреже

100.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

- Пољопривредници
упознати са новим
трендовима у области
деловања/производњи

- Број пољопривредних
произвођача који су
посетили сајам са
територије Панчева
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Програми/
Мере

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

Кључни корак

- Припрема
презентација

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
-

Носиоци

Секретаријат за
пољопривреду и
рурални развој

Очекивани резултат

- Већа
транспарентност у
раду

Индикатори остварених
резултата

- Број презентација
годишње
- Број информисаних
пољопривредних
произвођача

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми/
Мере

5.1
Планирање и
анализа

Активности/
пројекти

Кључни корак

5.1.2 Мониторинг
квалитета ваздуха,
воде, земљишта и
буке
1. Одржавање
система за
континуално
мерење квалитета
ваздуха
2. Набавка
техничких гасова и
гасних смеша
3. Додатна мерења
квалитeта ваздуха
(Стрелиште, Нова

- Спроведени
поступци јавних
набавки и закључен
уговори са
одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

1.
6.200.000
2.
400.000

Носиоци

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

Очекивани резултат

Континуирани и
ажурни мониторинг

Индикатори остварених
резултата
- Систем за мониторинг
ваздуха је
функционалан читаве
године
- Извештаји о квалитету
ваздуха се израђују
благовремено и
доступни су стручним
службама и грађанству

3.
3.000.000
4.
4.200.000
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Миса)
4.Специјализоване
услуге за праћење
квалитета ваздуха
на мерном месту
Народна башта и на
другим местима на
територији Града у
ситуацијама
повећаног
аерозагађења
5. Мониторинг
полена
5.1.3 Испитивање
присуства
дуготрајних
органских
загађујућих
материја у
земљишту
5.1.5 Вођење и
ажурирање
локалног регистра
загађивања животне
средине
5.2.3 Израда
пројектне
5.2
Унапређивање документације за
материјалних ремедијацију
загађених локација
и техничких
- Пројекат санације
услова за

Кључни корак

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
5.
2.640.000

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

3.000.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Континуирана
контрола квалитета
земљишта

Идентификоване
локације за санацију

-

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Редовна активност

Ажуран локални
регистар

Већ наведено у
оквиру
6.1.3

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Пројекат спреман за
извођење

- Прибављена техничка
контрола пројеката
- Прибављено решење
за извођење радова
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

старе депоније
заштиту
ваздуха, воде и
земљишта

5.3 Повећање
зелених
површина

5.4
Унапређење
стања
заштићених
природних
добара на
територији

5.3.3 Реализација
пројеката
пошумљавања
- Пошумљавање у
парку природе
„Поњавица“
5.3.5 Повећање
зелених површина у
оквиру грађевинске
зоне у граду и
селима
- Унапређење
шумског фондаревитализација
заштитних зелених
појасева
"Војловица" и
"Топола"
5.4.1 Санација и
ревитализација
Парка природе
Поњавица, према
пројекту (I фаза)
1. Реализација
Годишњег програма

- Снимање и
обележавање терена
- Земљани радови

1.700.000,00 /
Буџет града

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило

- Терен припремљен за
садњу аутохтоних
врсте дрвећа

- Извештај о
реализацији Годишњег
програма

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

1.500.00,00 /
Буџет града

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило

- Извршена заштита
грађана од
индустријског
загађења у Тополи и
Војловици

- Број нових садница
- Број грађана који су
заштићени од
индустријског загађења

1.
12.000.000,00 /
Буџет града

ЈКП Зеленило,
Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Унапређени
параметри по свим
критеријумима који су
обухваћени годишњим
програмом

- Извештај о
реализацији Годишњег
програма управљања
Парком природе
Поњавица
- Извештај о
реализацији

2.
Донација
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

града
Панчева

управљања
2. Испитивање

5.5

Мерење буке на
територији града
Панчева

Заштита од
буке

Кључни корак

муља у Поњавици
и мониторинг
птица у оквиру
пројекта

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2020.
Јапанске
агенције за
међународну
сарадњу

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

3.500.00,00 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата
пројекта/активности
усмерене на Поњавицу

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Извршено систематско
мерење буке, са
аутоматским бројањем
саобраћаја

- Сачињен годишњи
извештај

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

Активности/
пројекти
6.1.3 Санација и
рекултивација старе
депоније
- Израда пројекта

Кључни корак
- Решавање
имовинско-правних
односа
- Спремна студија
изводљивости
- Израда пројекта
санације и
рекултивација
Старе депоније

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
14.400.000,00
Буџет града

Носиоци
Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

Очекивани резултат
- Повећана
спремност пројекта
за рекултивацију стре
депоније

Индикатори
остварених
резултата

- Решени
имовинскоправни односи
- Прибављена
техничка контрола
пројеката
- Прибављено
решење за
извођење радова
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Програми/
Мере

6.2 Санација и
затварање
неусловних
депонија у
насељеним
местима
6.3 Пуштање у
рад регионалне
депоније

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
150 000 ЕУР
(аплицирано код
Амбасаде
Бугарске)

Носиоци

- Прибављена
средства из
екстерних извора
- Функционисање
претовара
комуналног отпада се
обавља ефикасније
- Рашчишћена
сметлишта у
насељеним местима

Индикатори
остварених
резултата
- Бр. тона
комуналног отпада
претовареног ради
одлагања на Новој
депонији

Мобилна сакупљачка
станица за претовар
комуналног отпада

- Обезбеђивање
финансијских
средстава

6.2.2 Санација и
рекултивација
неусловних депонија
у насељеним
местима

- Обезбеђена
средства по
конкурсима АПВ

2.448.979,00 /
АПВ и Град

Секретаријат за
пољопривреду, село
и рурални развој

Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију и
проширење комплекса
нове депоније
6.3.3 Израда
техничке
документације са
техничком контролом
за реконструкцију
приступног пута са
инфраструктуром за
регионалну депонију
према пројекту
6.3.4 Подизање и
одржавање заштитног
зеленог појаса око

- Спроведен
поступак јавне
набавке за израду
документације за
изградњу Iб фазе

16.500.000,00 /
Буџет града и
други извори

ЈКП Хигијена,
Секретријат за
заштиту животне
средине

Повећана спремност
пројекта за извођење
радова

-Закључен уговор
са добављачем
-Израђена пр.техн.
документација

-Завршена
експропријација и
постоји правни и
плански основ за
реконструкцију

929,412.00 /
Буџет града

Секретаријат за
инвестиције, ЈКП
Хигијена

Техничка
документација је
спремна за извођење
радова

- Прибављена
техничка контрола
пројекта

9.500.000,00 /
Потребно је
прибавити

Секретаријат за
заштиту животне
средине,

Већи степен
реализације пројекта
подизања заштитних

Број нових засада

- прибављање
средстава из других
извора

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

Очекивани резултат

- Количина
уклоњеног
земљишта са
пољопривредног
земљишта
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
Нове депоније

6.4
Унапређење
система управ
љања отпадом

Кључни корак
финансирања

6.4.5 Опремање
рециклажног центра у
Власинској улици
1.Завршетак пројектно 1. Техничка
техничке –
контрола пројекта
документације за
Комплекс комуналне
зоне (ККЗ) у
Власинској улици
2. Опремање Центра
1 у Власинској
улици изградња, доградња,
реконструкција и
опремање Центра 1
- Реализација ЕИСП
2 пројекта за увођење
примарне сепарације
амбалажног отпада
из домаћинстава
6.4.8 Едукација и
промоција
рециклаже, посебно
намењена деци и
омладини

2. Реализација
пројекта према
терминском плану

- Активности
планиране у оквиру
других пројеката

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
средства из
других извора

1.
600.000,00
(Буџет града,
пренета средства
из 2019.г.)

Носиоци
Секретаријат за
пољопривреду, село
и рурални развој,
ЈКП Хигијена, ЈКП
Зеленило
ЈКП Хигијена,
Секретаријат за
заштиту животне
средине,
Секретаријат за
инвестиције

појасева годишње

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

Подигнута свест
грађана

2.
Буџет пројекта

/

Очекивани резултат

1.
- Спремнији пројекат
за уређење ККЗ у
Власинској
2.
-Већа количина
рециклираног отпада
-Повећан годишњи
приход ЈКП Хигијене
од секундарних
сировина

Индикатори
остварених
резултата

1.
- Завршена
пројектнотехничка
документација за
ККЗ и Пројекат за
извођење за
Центар 1
- Исходована
грађевинска
дозвола
2.
- Набављена
опрема (2
аутосмећаера, око
5500 канти и 250
контејнера)
-Број
домаћинстава
којима је
обезбеђено по 2
канте/контејнера
Број едукација и
учесника (конурс,
промотивни мат.,
јавне
презентације)
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије
Програми/
Мере
7.1 Развој
локалне
енергетске
политике

7.2
Унапређење
енергетске
ефикасности
објеката
јавне намене

Активности/
пројекти

Кључни корак

7.1.3 Промоција
значаја ефикасног
коришћења енергије
и примера добре
праксе ОИЕ :
- Постављање
„паметног“
аутобуског
стајалишта
7.2.1 Израда
пројектне
документације за
енергетску санацију
јавних објеката
- објекат Градске
управе
7.2.2 Суфинансирање
реализације
пројеката унапређења
ЕЕ објеката јавне
намене:

- Постављање
соларних панела на
обновљеном
стајалишту

1. Подршка
пројектима

- Спроведен
поступак јавне
набавке и закључен
уговора са
одабраним
добављачем

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
500.000,00 /
Секретаријат за
Буџет града
заштиту животне
средине, ЈКП АТП
Опрема и
бесплатан
интернет
донатора

3.000.000,00 /
Буџет града

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

-Примена обновљивих
извора енергије

- Уређено мин. 1
аутобуско стајалиште на
територији града

Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Израђен пројекат

- Прибављено
одобрељње за извођење
радова

Секретаријат за
заштиту животне
средине, МЗ,
Домови културе и
ЈКП

Више пројеката ЕЕ

Број санираних објеката
годишње, уштеде у
потршњи енергената

1.
1.400.00,00 /
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти
енергетске
ефикасности и
коришћења
алтернативних
извора енергије у
граду Панчеву – МЗ
и Домови култура
2. Подршка
пројектима
енергетске
ефикасности и
коришћења
алтернативних
извора енергије у
граду Панчеву - ЈПК
Спровођење мера
уштеде ел. енергије у
систему јавне расвете
- Избор приватног
партнера за ЈПП за
систем јавног
осветљења

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

2.
500.000,00 /
Буџет града

- Поступак одабира
приватног партнера

Секретаријат за
јавне набавке,
Комисија
Већ наведено у
1.2.5

- Потписан уговор
- Период припреме и
имплементације
(замена светиљли,
уграђене ЛЕД
светиљке)
- Основано друштво за
посебне намене (за
обављање послова)

- Број нових светиљки

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног и урбанистичких
планова
Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата
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Програми/
Мере
8.1 Подизање
ефикасности
процеса
планирања
кроз
интерсекторск
у сарадњу

Активности/
пројекти

Кључни корак

Измена и допуна
Генералног
урбанистичког
плана Панчево

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

8.1.2 Измена и
допуна плана
генералне
регулације насеља
Качарево

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

8.1.2 План детаљне
регулације за
магистрални
водовод Качарево –
Банатско Ново Село

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

8.1.7 План
генералне

-Одлука о изради
плана

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
4.462.200,00 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
198.540,00 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
332.438,40 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
8.182.200,00 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града

Плански документ
објављен у Службеном
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

регулације Целина
8 - Комплекс ХИП
“Петрохемија”,
ХИП “Азотара” и
НИС “Рафинерија
нафте Панчево” са
Стратешком
проценом утицаја
Плана на животну
средину
8.1.7 Измена и
допуна плана
генералне
регулације Целина
11 - Комплекси
посебне намене

-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

191.872,80 /
Буџет града

8.1.9 Измена и
допуна плана
детаљне регулације
Подцелина 6ц –
Нова депонија у
Панчеву

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

260.400,00 /
Буџет града

8.1.13 План
детаљне регулације

-Одлука о изради
плана

1.773.257,24 /
Буџет града

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове

Панчева

листу

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

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града

Плански документ
објављен у Службеном
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

за изградњу два
једнострука
прикључна 110Кv
далековода у
Панчеву

-Рани јавни увид
-Јавни увид у
нацрт план
-Усвајање на
Скупштини

План детаљне
регулације блока
089 у насељеном
месту у Панчеву

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

424.800,00 /
Буџет града

Измена и допуна
плана генералне
регулације Целина
2 – Стрелиште са
хиподромом и
Војловица са
Тополом у
насељеном месту у
Панчево

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

198.540,00 /
Буџет града

Измена и допуна
плана детаљне
регулације ''Тесла''
Панчево

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

4.129.679,45 /
Буџет града

Носиоци
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за план.
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбено-

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

Панчева

листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

-Усвајање на
Скупштини

Измена и допуна
плана генералне
регулације целине
4А - Караула са
јабучким путем и
4Б - Скробара у
насељеном месту
Панчево

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

7.283.640,00 /
Буџет града

Измена и допуна
плана генералне
регулације целине 5
– Кудељарац и
Новосељански пут
иза Надела у
Панчеву

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

9.582.950,00 /
Буџет града

Измена и допуна
ПДР северна зона 1

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

-

Носиоци
комуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

Измена и допуна
ПДР северна зона 2

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

-

Измена и допуна
плана детаљне
регулације ''Градски
стадион'' у Панчеву
(Зона 2.15.)

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

1.510.589,00 /
Буџет града

Измена и допуна
плана генералне
регулације
проширена ''Миса
са гробљем (Целина
3)'' у Панчеву

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

7.581.600,00 /
Буџет града

Носиоци
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за план.

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Кључни корак

Измена и допуна
плана детаљне
регулације подручја
„Мали Рит“ у
Панчеву

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

ПДР блока 014 у
насељеном месту
Панчево

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

План детаљне
регулације Блок 034
(бараке2) у
насељеном месту
Панчево

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

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
3.765.060,00 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
1.108.128,00 /
ЈП Урбанизам,
Буџет града
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове
ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај,
Комисија за
планове

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

План је донет на
Скупшини града
Панчева

Плански документ
објављен у Службеном
листу

38

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

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

9.1.1 Изградња
социјалних
станова
1. Изградња
социјалних
станова у улици
Светозара
Милетића 29
2. Израда
техничке
документације и
други
трошкови за
изградњу
стамбених
објеката (40
стамбених
јединица) потпројекат 7
3. Израда
техничке
документације и
други
трошкови за
изградњу
стамбених
објеката (36

Носиоци
1-5. ГСА

1. Одобрена
додатна средства за
поновљени
поступак јавне
набавке за избор
извођача радова
2. Реализација
уговора са
одабраним
добављачем

3. Реализација
уговора са
одабраним
добављачем

1.
39.625.483,00 /
Буџет града –
распоред салда
из 2019.

Очекивани резултат
- Израђена техничка
документација
- Изграђени станови

Индикатори остварених
резултата
- Издата грађевинска
дозвола
- Број изграђених
Станова

2.
3.671.128,00 /
Буџет града –
распоред салда
из 2019.

3.
9.266.120,00 /
Буџет града –
распоред салда
из 2019.
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

Носиоци

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

стамбених
јединица) потпројекат 7
4. Израда
техничке
документације и
других трошкови
за изградњу 8
стамбених
јединица –
подпројекат 5 –
распоред салда из
2019. године

4. Реализација
уговора са
одабраним
добављачем

4.
6.955.000,00 /
Буџет града –
распоред салда
из 2019.

5. Пројектнотехничка
документација за
изградњу
комуналне
инфраструктуре
са
прикључцима за
објекте на
подручју
„Хиподром“ у
Панчеву распоред салда из
2019. године

5. Реализација
уговора са
одабраним
добављачем услуге

5.
489.434,00 /
Буџет града –
распоред салда
из 2019.

6. Израда
техничке

6. Реализација
уговора са

6.
1.150.000,00 /

6.
Секретаријат за
инвестиције

5. Израђена техничка
документација

5. Прибављене
грађевинске дозволе

6. Израђена техничка
документација

6. Исходовање
грађевинске дозволе
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

документације за
изградњу
саобраћајница и
инфраструктуре за
комплекс
Хиподром распоред салда из
2019. године
9.3.1 Едукације
против трговине
9.3
Унапређивање људима и кршења
остваривања и људских права

Кључни корак
одабраним
добављачем услуге

- Организација
манифестација

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
Буџет града –
распоред салда
из 2019.

500.000,00
(реализује
Црвени крст)

Носиоци

Очекивани резултат

Црвени крст,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања

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

заштите
људских права

Индикатори остварених
резултата

– Број посетилаца

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

Aктивности/
пројекти

10.1
Подизање
ефикасности
у раду и
јавност рада

10.1.1 Модернизација
опреме и процеса
рада јавних служби
- АП за унапређење
ИТ и увођење еуправе

Кључни корак
- Имплементација
мера АП
предвиђених за
2020. годину
- Набавка
Компјутерске и
опреме и софтвера

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
4.166.666,00
Градска управа,
4.950,000,00
ЈП, ЈКП
1.000.000,00 /
Буџет града

Очекивани резултат
- Уведена услуга
еВртић
- Ажурирани подаци
Града Панчева на
порталу е-туриста
- Уведена GTFS
услуга (подаци о

Индикатори остварених
резултата
- Број услуга доступан
на Порталу е-управе
- Број корисника
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

10.1.4 Успостављање
индикатора, праћење
управљања и мерења
учинка запослених и
постављених лица

10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног
усавршавања
запослених

Кључни корак

- Припремљена и
усвојена
методологија,
дефинисани
индикатори и
критеријуми,
извршена обука
оцењивача
- Креирање
посебног програма
стручног
усавршавања
службеника у
складу са законом
- Коришћење обука
доступних у оквиру
Националне
академије за јавну
управу

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

Носиоци

-

Градска управа

800.000,00 /
Буџет града

Градска управа

Очекивани резултат

Индикатори остварених
резултата

јавном превозу
доступни на Google
Maps-у)
- Успостављање
отворених података
из надлежности града
- Шира јавност
упозната са
могућностима и
новостима у оквиру
е-управе
- Успоставњен систен -Утврђени радни циљеви
мерења учинка
за сваког службеника за
запослених
2020. годину (број)
-Спроведен поступак
оцењивања службеника
(број)
- Реализован посебан
програм стручног
усавршавања

- Број службеника који је
учествовао у обукама од
интереса за Град
- Број стечених
сертификата
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Програми/
Мере

10.2
Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

Aктивности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
1.500.000,00 /
Градска управа,
Буџет града
ЈП,ЈКП

10.1.7 Редовно
информисање
грађана о раду
јавних служби

- Редовно
извештавање
грађана о
активностима
јавног сектора

10.1.8 Повећање
територијалне и
физичке доступности
услуга и програма
1. Гинеколошка и
педијатријска
здравствена заштита
у насељеним
местима
2. Суфинансирање
вантелесне оплодње
10.1.9 Увођење
outsourcing принципа
за специфичне
експертске и
consalting услуге
Доношење плана
јавних инвестиција

- Обезбеђивање
средстава

- Образован Тим

2.
600.000,00 /
Буџет града
- 300.000,00
(Привреда)
-600.000,00
118.000,00
(Инвестиције)
-

10.2.6 Реализација
интерсекторских
развојних пројеката

- Припрема
интерсекторских
пројеката
- Обезбеђивање

Буџет града
(Позиције већ
наведене у
другим

- Транспарентност у
раду

Градска управа,
ЈП, ЈКП

- Повећање
доступности
здравствене заштите
жена и деце
- Повећана шанса за
рађање

Градска управа,
ЈП,ЈКП

- Услуге прибављене
на тржишту без
повећања броја
запослених у јавним
службама
- Реализовано
интерсекторско
планирање и
приритетизација
инвестиција
Реализовано мин. пет
интерсекторских
пројекта од значаја за
развој Града

1.
7.700.000,00 /
Буџет града

- Спровођење
поступка јавних
набавки

Очекивани резултат

Секретаријат за
финансије,
Секретаријат за
инвестиције, ЈП,
ЈКП
Градска управа,
ЈП, ЈКП

Индикатори остварених
резултата
- Ажурни Информатор о
раду ГУ доступан на сајту
града;
- Програми пословања и
извештаји о раду
доступни на сајтовима
ЈП,ЈКП
- Број пацијената који су
користили услугу у
текућој години
- Број парова којима је
пружена подршка

- Број закључених
уговора/одлука

Одлука ГВ, формиран
тим, припремљен и
усвојен план

- Реализовани пројекти:
Комуналног опремања
локације „Хиподром“,
Израде документације за
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Кључни корак
пратеће
документације

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.
приоритетима)

Носиоци

Очекивани резултат

уређење приобаља;
Израда плана развоја
града; Анализа
имплементације
стратегије развоја града
Панчева 2014-2020; ТД за
кружни ток саобраћаја
код СИЗ; Реконструкција
улице Д. Туцовића

2.639.434,00;
200.000.000,00;
3.000.000,00;
1.360.000,00;
28.000.000,00;

10.3
Унапређива
ње локалних
и других
прописа

10.2.7 Успостављање
инструмената за
праћење, анализу и
ажурирање усвојених
стратешких и
акционих планова и
пројеката
1. Израда Анализе
имплементације
Стратегије развоја
града Панчева 20142020
2. Израда Плана
развоја града
Панчева 2021-2027
10.3.1
Преиспитивање и
усаглашавање
локалних прописа
међусобно и са
законима

- Спровођење
поступка јавних
набавки
-Формирање
интерног тима

(УКУ):
150.000.000,00
1.
Градска управа
800.000,00 / АПВ
160.000,00 /
Буџет града
2.
2.400.000,00 /
Буџет града
1.000.000,00 /
АПВ

- Редовно
интерсекторско
информисање
организационих
јединица

-

Градска управа,
ЈП, ЈКП

Индикатори остварених
резултата

1.
-Евалуиран
претходни стратешки
период, у складу са
Законом о планском
систему
-Унапређени
капацитети за
стратешко планирање
у складу са новим
законским оквиром
2.
- Израђен Нацрт
плана развоја града
Панчева 2021-2027
- Локални прописи
редовно се
усклађују са
законима, уредбама
и примерима добре
праксе

1.
- Припремљена 1
Анализа имплементације
Стратегије развоја града
Панчева 2014-2020

2.
-Израђен Нацрт
документа

- Број донетих локалних
одлука годишње
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Програми/
Мере

10.4
Управљање
имовином
града

Aктивности/
пројекти
10.3.2 Делегирање
локалних
иницијатива преко
покрајинских
одборника и
републичких
посланика
Експропријације
земљишта

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

Кључни корак
- Редовни састанци
доносиоца одлука и
покрајинских и
републичких
посланика
- Опредељена
средства
- Опредељени
приоритетни
пројекти
- Установљење
права својине и
трајне службености
пролаза у корист
корисника
експропријације
- Закључење
споразума о
накнади

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
Органи града

4.466.800,00 /
Буџет града

-

Очекивани резултат
- Припремљене и
делегиране
иницијативе

Индикатори остварених
резултата
- Број
састанака/иницијатива

Секретаријат за
имовину, Градско
правобранилаштв
о

- Спроведен поступак - Број пројеката којима
експропријације за
су решени имовинскоприоритетне
правни односи
пројекте

Секретаријат за
имовину

- Створени
имовинско-правни
услови за изградњу
„Турског
тока“ на територији
града
Панчева

- 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
Ревитализац
ија Старог

Активности/
пројекти
Израда техничке
документације и
извођење радова на
уређењу приобаља

Кључни корак
- Спровођење
поступка јавне
набавке за израду
техничке

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
200.000.000,00 / Секретаријат за
Буџет града
инвестиције
Градско веће,
Секретаријат за

Очекивани резултат
Припремљена техничка
документација и
изведени радови на
првој фази пројекта

Индикатори остварених
резултата
Исходоване употребне
дозволе
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Програми/
Мере
градског
језгра и
уређење
приобаља

Активности/
пројекти

Кључни корак

Планирана
средства / извори
финансирања у
2020.

реке Тамиш

документације и
извођење радова

11.1.3
Реконструкција
Народног музеја
(фазно)
- Израда техничке
документације

- Усаглашавање
постојеће техничке
документације

310.000,00 /
Буџет града

11.1.10 Коришћење
приобаља реке
Тамишу за спортскорекреативне,
туристичке и
културне садржаје

- Прибављена водна
дозвола

У оквиру 11.2.3
Буџет града ТОП

Носиоци
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове
Секретаријат за
инвестиције,
Градско веће,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове,
Секретаријат за
јавне службе и
социјална
питања, Народни
музеј, Завод за
заштиту
споменика
културе
ТОП,
Секретаријат за
привреду и
економски
развој, установе
културе, удруж.
грађана и
спортски
клубови

Очекивани резултат
(уређење саобраћајних и
осталих површина у
приобаљу реке Тамиш,
уређени нови пешачки
прилази Тамишу,
пешачке пасареле)
- Припремљена
техничка документација

- Реализоване мин. 4
активности у
приобаљу

Индикатори остварених
резултата

- Прибављена
грађевинска дозвола

- Извештаји о
реализацији
манифестација/догађаја
- Број пловидби
катамараном
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Програми/
Мере

11.2
Унапређива
ње
туристичке
понуде

Активности/
пројекти

Кључни корак

11.2.3 Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација

- Подршка ТОП-а у
реализацији
манифестација
- Презентација
манифестација
Панчева (сајмови,
Календар
Маниф. За 2020.)
- Спровођење
јавног конкурса за
подршку
привреднотуристичких
манифестацијама
- Укључивање
планинарског
удружења приликом
трасирања стазе

11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре на
Поњавици
- Формирање
едукативне пешачке
стазе

Планирана
средства / извори
Носиоци
финансирања у
2020.
1.285.000,00 /
Секретаријат за
Буџет града
привреду и
економски
7.120.000,00 /
развој, ТОП
Буџет града ТОП

Очекивани резултат
Унапређене
манифестације,
континуитет у
промоцији тур.
манифестација

- Одржан 10. јубиларни
новогодишњи базар и
обележени Дани Дунава
- Одржано мин. 20
манифестација у
су/организацији ТОП
- Број подржаних
манифестација путем
јавног конкурса
-Број посетилаца и
ноћења

- Успостављена стаза

- Дужина стазе

6.000.000,00 /
Буџет града

Средства
програма
приказана у
оквиру 5.4.1.

ЈКП Зеленило

Индикатори остварених
резултата

Према достављеним подацима, табеларни преглед саставилe:
Татјана Медић, чланица Тима за имплементацију Стратегије и шеф Одељења за подршку пројектима
и Анђелија Борзановић, чланица Тима за имплементацију Стратегије
и сарадница у Одељењу за подршку пројектима
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