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Увод
Стратегија развоја Града Панчева 2014-2020 донета је 2014. године, применом
партиципативног приступа и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АПВ.
Након израде Стратегије развоја Града Панчева 2014-2020, посебним решењем формиран је
Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, који се састоји од
представника органа града, јавних предузећа, установа, цивилног сектора и медија. Тим за
праћење имплементације претрпео је извесне персоналне измене у 2019. години, с тим да је
структура тима задржана како је планирано Стратегијом развоја Града Панчева 2014-2020.
Полазни основ
Градско веће града Панчева је закључком бр. II-05-06-14/2019-36 од 11.6.2019. године
усвојило је Акциони план за имплементацију Стратегије развоја за 2019. годину. Овај
Акциони план полазни је основ за израду извештаја о напретку. Акциони план није
ревидиран у периоду важења због кратких временских рокова и из разлога што су промене
настајале на нивоу активности/пројеката, а не на нивоу циљева и мера. У ситуацијама када
се указала потреба за уношењем нове активности односно пројекта, већ утврђеним
циљевима по потреби су у извештају придодаване активности/пројекти за које је Тим
проценио да су допринеле већ утврђеном циљу.
Преглед мера предвиђених Акционим планом за 2019. Годину
Број приоритета

Број мера

Број активности

Стратешки приоритет 1

3

7

Стратешки приоритет 2

2

3

Стратешки приоритет 3

4

25

Стратешки приоритет 4

4

13

Стратешки приоритет 5

4

6

Стратешки приоритет 6

2

6

Стратешки приоритет 7

2

4

Стратешки приоритет 8

3

6

Стратешки приоритет 9

2

2

Стратешки приоритет 10

4

15

Стратешки приоритет 11

2

6

32

93

Укупно
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У току 2019. године, промене законске регулативе условиле су да и циљеви претрпе
одређене промене, као што је:
- Закон о планском систему РС
- Уредба о методологији за израду средњорочних планова
- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о заштити од пожара
- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину
према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем
активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима
који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину: 86/2019 и 89/2019
Такође, усвојена су следећа секторска стратешка и планска документа града Панчева:
- Локални акциони план запошљавања ЛАПЗ 2019
- Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023
- План опремања грађевинског земљишта за 2019. годину
- Програм отуђења грађевинског земљишта за 2019. годину
Друге стратегије путем којих су се посредно остваривали циљеви кровне стратегије
град и Акционог плана за 2019. годину су:
-Стратегија развоја културе у граду Панчеву 2016 -2020,
-Стратегија комуникације града Панчева 2017-2020,
-Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027,
-Програм заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних
појасева на територији града Панчева за 2019.годину,
-Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
за град Панчево за 2019.годину.
-Акциони план за унапређење образовања на територији града Панчева 2018-2020
-План капиталних инвестиција 2018-2020
-Програм енергетске ефикасности града Панчева 2018-2020
-Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Панчева 2019-2023
Методологија извештавања
Чланови Тима за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 добили су
инструкције, обавештени су о каналима комуникације, усаглашен је временски оквир и
обим појединачних задужења у току извештавања. Чланови Тима за имплементацију
Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 консултовали су се са идентификованим
носиоцима активности и доставили податке за табеларни извештај о реализацији Акционог
плана за 2019. годину. Запослени у Одељењу за подршку пројектима, у оквиру својих
капацитета и надлежности, проверавали су, допуњавали, консолидовали и обрадили ове
податке.
Ради ефикаснијег праћења резултата имплементације по димензијама развоја посредством
скупа дефинисаних, мерљивих индикатора, припремљен је, као и 2018. године, сажети
текстуални извештај о степену реализације мера и активности. У табеларном прилогу дат
је детаљнији статус реализације активности, планирања/реализована финансијска средства,
ниво оствареног резултата, индикатори оствареног резултата и напомене за наредни
период.
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Препорука дата 2018. године, да се током израде Извештаја о реализацији акционог плана
за 2019. годину, у колони Напомена наведе референца на програмски буџет – пројекат,
програм, индикатор - углавном није испоштована. Будући да се тек завршава при циклус
трогодишњег програмског буџетирања, као и да су пратеће уредбе Закона о планском
систему РС предвиделе будућу примену образаца који наводе везу са програмским
буџетом, ова препорука ће се применити у наредном програмском периоду.
Извештај о реализацији мера по приоритетима
Чланови Тима за имплементацију дали су сагласност на обједињени наративни извештај и
табеларни преглед о реализацији, који су затим упућени Градском већу града Панчева на
усвајање.
У наставку следи сажети преглед реализације дефинисаних мера које су Акционим планом
за 2019. годину предвиђене као краткорочне или део средњорочних и/или дугорочних мера,
а детаљни преглед налази се у приложеној табели.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређење пословног амбијента
У оквиру Стратешког приоритета 1, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 3 мере тј.
7 активности, од којих је у припреми једна, 2 су у току, а 4 су завршене.
Мера: ,,Програм мера подршке за развој МСПП“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности, која су завршене.
Активности:
- Одржана су два састанка Привредног савета и одржана је обука за чланове на тему
финансирања привредних друштава.
- У организацији РРАЈБ одржано је 5 информативно-промотивних догађаја за 90
представника МСПП, 15 полазника је прошло обуку за почетнике у пословању, поставњено
је 14 објава на сајтовима о доступним фондовима, 6 привредних субјеката је добило
подршку за учешће на сајму Етно хране и 12 корисника савете у области маркетинга и
помоћ при аплицирању.
Мера: Унапређење привлачења инвестиција:
У оквиру ове мере планиране су 4 активности од којих су 2 у току и 2 завршене.
Активности:
- Израђена је и усвојена Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023,
- Остварена је сарадња са НАЛЕД-ом (обуке и инфо дани), са РАВ-ом (наступ на EXPO
REAL 2019 у Минхену), РАС-ом (одржани састанци са потенцијалним инвеститорима), као
и презентација Развојног фонда Војводине у Панчеву.
У току 2019. године, 12 потенцијалних инвеститора било је заинтересовано за реализацију
инвестиција у Панчеву, а реализоване су или је започета реализација следећих:
-Инвестиција „ZF Serbia d.o.o. Pančevo“ је инвестиција која је 2018. gодине од стране Владе
РС проглашена за инвестицију од посебног значаја за Републику Србију. Друштву „ZF
Serbia d.o.o. Pančevo“ град Панчево је јануара 2019. године издао употребну дозволу за
објекте прве фазе и фабрика за производњу компоненти из области ауто индустрије је
почела производњу у јуну 2019. године. Такође, издата је грађевинска дозвола и потврђена
је пријава радова за 2. фазу инвестиције ZF у Северној индустријској зони. Реализацијом
целокупног Инвестиционог пројекта ZFа у Панчеву ће бити отворено 1000 радних места у
производњи мин 200 у Истраживачко развојном центру. Закључно са 2019. годином ZF је
запослио 500 радника.
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-Немачка компанија „Brose“ је августа 2019. године Градоначелнику града Панчева
доставила „Писмо о намерама“ у вези са иницијативом да инвестициони пројекат за
прозводњу компоненти из области аутоиндустрије реализује у Србији на локацији Северне
пословне зоне 2 у Панчеву. Закључком Владе РС од 31.10.2019. године и ова инвестиција
је проглашена за инвестицију од посебног значаја за Републику Србију. Инвестициони
пројекат „Brose“ подразумева отварање мин 1100 радних места и изградњу Истраживачко
развојног центра. Новембра 2019. године закључен је уговор о отуђењу преко 22 хектара
грађевинског земљишта између Републичке дирекције за имовину и Бросеа, грађевинског
земљишта у оквиру Северне пословне зоне 2 у Панчеву. Децембра 2019. године од стране
Града је Бросеу издата грађевинска дозвола за припремне радове, а јануара 2020.
грађевинска дозвола за реализацију прве фазе инвестиционог пројекта.
-Други инвестициони пројекат чија је реализација започета ове године је инвестиција
компаније FIREFLY PRODUCTIONS која је, крајем јануара 2019. године, за потребе
изградње филмског студија купила по тржишној цени парцелу у јавној својини града
Панчева површине око 6 хектара, грађевинско земљиште на локацији у близини
Хиподрома. Скупштини града Панчева је у септембру 2019. донела одлуку „Одређивање
пројекта изградње филмског студија од значаја за град у вези са инвестицијом предузећа
FIREFLY PRODUCTIONS“.
- Децембра 2019. године MK-Kliniken AG је упутио „Писмо о намерама“ градоначелнику
града Панчева у вези са иницијативом да по тржишним условима прибави око 20 хектара
грађевинског земљишта у Северној зони у Панчеву. Њихов инвестициони пројекат
подразумева дизајнирање и развој специјализованих транспортних контејнера У овом циљу
MK-Kliniken AG отворио је филијалу у Србији: NAVAL BOX-CAL-d.o.o. Beograd,
- На захтев привредника Град Панчево је као подршку за развој инвестиционих пројекта
домаће привреде у сектору ММСП, у Северној пословно-индустријској зони формирао 6
малих парцела (површине од 0,5 – 1,5 хектара) које су и отуђене домаћим привредницима
путем јавног надметања у јануару 2019. Године.
- Са Управом за слободне зоне, Министарства финансија РС и друштвом које управља
Слободном зоном „Београд“, а на основу иницијатива немачких компанија „ZF“ и
„Brose“, започети су разговори у циљу дефинисања свих корака - активности на
реализацији Пројекта проширења слободне зоне „Београд“ на територију града Панчева.
- За 4 предлога ЈПП, објављен је јавни позив за изградњу и одржавање локалне путне
инфраструктуре, донета је одлука о избору приватног партнера за систем јавног осветњења
и закључена су 2 уговора - са добављачем услуга за пројекат за постројење за третман
комуналног отпада и уговор са концесионаром за локлани линијкси превоз путника.
Мера: „Инфраструктурно опремање радних зона“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, с бројинм подактивностима, која је у току.
Активност:
- Прибављена су од АПВ средства за израду техничке документације за кружни ток, усвојен
је ПДР за проширење СИЗ на Север 2, припремљена је пројектно-.техничка документација,
исходована је дозвола за извођење радова за 2. фазу изградње фекалне канализације у СИЗ
и закључен уговор с добављачем радова, а у току је и израда пројекта за одвођење вода са
подручја Северне индустријске зоне у сарадњи са ЈП Воде Војводине. За изградњу тротоара
поред саобраћајница у Северној индустријској зони нису одобрена средства за које је
аплицирано код АПВ.
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних
мера у области локалног економског развоја и запошљавања
У оквиру Стратешког приоритета 2, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у
оквиру којих 3 активности, од којих су све 3 завршене.
Мера: ,,Пружање подстицаја за почетнике у бизнису и технолошке вишкове“
У оквиру ове мере планиране су 2 активности и обе су завршене.
Активности:
- Спроведена си 2 јавна позива за набавку машине и опреме за МСПП (закључено је 10
уговора).
- Одржана је манифестација ,,Новогодишњи базар“ као подршка старима занатома и
домаћој радиности на којој је учествовало 187 излагача, и око 1500 посетилаца.
Мера: ,,Стварање услова за запошљавање технолошких вишкова и незапослених кроз
обуке за дефицитарна занимања“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
-Кроз Јавне позиве Локалног акциони план за запошљавање за 2019. годину стварани су
услови за смањење незапослености и реализовано је 7 мера:
 34 лица обавило је стручну радну праксу код 27 послодаваца,
 9 лица ангажовано је кроз јавне радове код 6 послодаваца,
 48 студената обавило је студентску праксу код 25 послодаваца,
 8 средњих школа је обновило ресурсе за практичну наставу,
 23 новооснованих предузетника добило је финансијску и исто толико је добило
књиговоднствено/правну помоћ,
 45 лица запослено је код 32 послодавца.
-Путем јавног позива обезбеђена је обука из пословног енглеског језика за 12
незапослених лица.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој
територији града
У оквиру Стратешког приоритета 3, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у
оквиру којих 25 активности (са бројним подактивностима), од којих су 4 нису започете, 4
су у припреми, 6 у току, а 11 је завршено.
Мера: „Ефикасније планирање изградње комуналне инфраструктуре“
У оквиру ове мере планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
-На основу правовремене припреме приоритетних инфраструктурних пројеката за
суфинансирање из домаћих и страних фондова, потписано је 8 уговора о додели средстава.
Мера: „Уређење објеката јавне намене и јавних простора“
Од 7 планираних активности 1 у припреми, 1 у току а 5 је завршено завршено.
Активности:
- У припреми је израда концептуалног решења за уређење градског језгра, прибављена је
дозвола за 3. фазу уређења неолитског трга у Старчеву, прибављена је техничка контрола
пројекта за пијачну надстрешницу у Јабуци, завршени су радови на уређењу простора око
капеле у Банатском Новом Селу, изграђен је паркинг у Банатском Брестовцу и јавни
градски тоалет је стављен у функцију. Такође је прибављена документација за уређење
дворишта „Америчких зграда“ у улици Браће Јовановића. Донето је 52 решења о рушењу
7

бесправно изграђених објеката, 7 решења о забрани коришћења објеката, 18 решења о
затварању градилишта и 499 решења о обустави о рушењу (поступак озакоњења).
Мера: „Унапређење водоводно-канализационе мреже“
Од 9 планираних активности, које су имале многобројне подактивности, три су у припреми,
3 је у току, а 3 су завршене.
Активности:
- Ликвидирано је 30 бунара, одобрен је елаборат билансних резерви подземних вода и
исходовано је решење о одобрењу екплоатационог простора.
- Побољшан је процес прераде сирове воде унапређењем процеса секундарне аерације на
НФ, у пипреми је реконструкција коруба на филтерским пољима на СФ, набављени су
пнеуматстки актуатори и филтерске испуне, а припрема се пројектно техничка
документација за препумпавање воде од прања филтера.
- У припреми је изградња водоводне мреже у Охридској, за Скадарску је исходовано
одобрење за извођење радова, дуж Баваништанског пута се може прикључити на мрежу 90
нових прикључака, за насеље Скробара, мрежу у улици Боре Шипоша и мрежу у улици
Доситеја Обрадовића до Луке Дунав су добијена одобрења за извођење радова.
- У току је израда пројектно технничке документације за вододоводну мрежу у Долову.
- Исходовано је одобрење за извођење радова за изградњу канализационе мреже дуж
Новосељанског пута, као и дуж дела улице Шарпланинска. За подручје „Хиподром“
исходовано је одобрење за извођење радова за изградњу водоводне и канализационе мреже.
Замењено је 535 метара старе мрежже фекалне канализације у улици Моше Пијаде и
Карађорђевој.
- У припреми је пројектно техничка документација за део фекалне мреже у Северној
индустријској зони и у насељу Караула.
- Изграђено је 1300м Потамишког колектора (фаза 2. и 3. у току).
- На мрежи атмосферске канализације повећај је капацитет КЦС за 70./с и исходовано је
одобрење за извођење радова на изградњи атмосферске канализације на подручју
„Хиподром“. У припреми је чишћење каналске мреже у градском грађевинском рејону.
- У погледу одбране од поплава, набављено је 7 пумпи и 1 дигитална сирена за систем за јавно
узбуњивање и опремљен Ситуациони центар.
Мера: „Унапређење саобраћајне мреже и услуга јавног саобраћаја“
Од 8 планираних активности 4 нису започете, 2 су у току а 2 су завршене.
Активности:
- Пројекти Реконструкција улице Јосифа Маринковића, Реконструкција општинског пута ОП
5 Панчево-Долово – деоница 1, Реконструкција улице Цара Лазара нису започете из разлога
што нису прибављена средства за њихову реализацију
- Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде
на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са техничким прегледом радова такође
није започета
- Програм коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја реализован је само делимично: 1120 ђака је прошло обуку на саобраћајном
полигону и опремљени су саобраћајним букварима и светлорефлектујућим прслуцима а
организоване су и кампање намењених унапређењу безбедности учесника у саобраћају.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређење пољопривредне производње и атарске
инфраструктуре
У оквиру Стратешког приоритета 4, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у
оквиру којих 13 активности, од којих 3 нису започете, 2 су у припреми, 2 у току, а 6 је
завршено.
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Мера: „Планирање и подршка развоју пољопривреде“
У оквиру ове мере, планирано је 2 активности и обе су завршене.
Активности:
-Усвојен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја, а спроведена су и 2 јавна конкурса путем којих је подржано 37 удружења
грађана.
Мера: „Програми заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“
У оквиру ове мере, планирано је 4 активности, од којих је 1 није започета, 1 је у припреми,
2 нису започете.
Активности:
- Одржано је 9 јавнх скупова поводом замупа државног поњопривредног земљишта,
- Пољочуварска служба је била у функцији-достављено је 12 извештаја о раду.
Мера:„ Унапређивање пољопривредне инфраструктуре“
У оквиру ове мере, планиране су 4 активности, од којих је једна у припреми, два у току а
једна је завршена.
Активности:
- У припреми је процес уређења атарских путева.
- Засађено је 7.550 нових садница.
- Уређено је 297.442 м канала у 10 катастарских општина.
- Прикупљена је 71 тона отпада са сметлишта по атарима.
Мера: „Програми едукације и акције“
У оквиру ове мере планиране су 3 активности од којих две нису започета а једна је
завршена.
Активности:
- 228 чланова пољопривредних удружења обезбеђене су бесплатне улазнице за сајамске
програме.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Побољшање квалитета животне средине
У оквиру Стратешког приоритета 5, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере у
оквиру којих 6 активности: 1 није започета, 1 у току а 4 су завршене.
Мера: „Планирање и анализа“
У оквиру ове мере планиране су 3 активности, од којих једна није започета, једна је у току
а једна је завршена.
Активности:
-У току је редован мониторинг квалитета воде, ваздуха и земљишта, као и мониторинг
полена и буке.
- Систем за мониторинг ваздуха је редовно одржаван и вођен је локални регистар
загађивача, доступан јавности.
Мера: „Унапређивање материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и
земљишта“
У оквиру ове мере планирана је једна активност, која је завршена.
Активност:
- Обезбеђена су подстицајна средства за 97 нових потрошача гаса као енергента за грејање.
Мера: „Повећање зелених површина“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
- Реализовно је планирано пошумљавање
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Мера: „Унапређење стања заштићених природних добара на територији града
Панчева“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност која је завршена.
Активност:
- Пет лиценцираних чувара контролисало је природно добро, продате су 92 дозволе за
рекреативни риболов, завршена је реконструкција моста ка викенд насељу „Јабуков цвет“,
извршено порибљавање Поњавице према резултатима мониторинга, посађено 275 стабала
белог јасена.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
У оквиру Стратешког приоритета 6, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у
оквиру којих 6 активности, од којих 3 нису започете, 1 је у припреми, 1 у току, а 1 активност
је завршена.
Мера: “Пуштање у рад регионалне депоније“
У оквиру ове мере планирано је 3 активности, којих 2 нису започете а једна је у припреми.
Активоности:
- Извршена је експропријација земљишта ради израде техничке документације за
приступни пут за регионалну депонију.
Мера: „Унапређење система управљања отпадом“
У оквиру ове мере планиране су 3 активности, од којих једна није започета, једна је у току
а једна завршена.
Активности:
- Ангажовани су радници на сакупљању и сортирању секундарних сировина из отпада и
повећан приход ЈКП „Хигијена“ од секундарних сировина.
- Издата су два броја часописа „Екопедија“ и едукативни материјал је дистрибуирани
ученицима
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и
коришћења алтернативних извора енергије
У оквиру Стратешког приоритета 7, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере у
оквиру којих 4 активности, од којих су 2 у току, а 2 су завршене.
Мера: „Развој локалне енергетске политике“
У оквиру ове мере планиранa je 1 активност и она је завршена.
Активност:
- У оквиру ИПА пројекта „Енергетска ефикасност – претпоставка боље животне средине“
организован је догађај “Зелени спорт” са око 100 учесника.
Мера: „Унапређење енергетске ефикасности и објеката јавне намене“
У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности, од којих су 2 у току, а једна је завршена.
Активности:
- У току су припремне активности за израду пројектно техничке документације за санацију
јавних објеката.
- Завршени су пројекти енергетске санације 7 јавних објеката – 4 школе и 3 месне заједнице.
- У току је избор приватног партнера за ЈПП за систем јавног осветљења.

10

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређење процеса планирања у циљу квалитетније
израде просторног плана и урбанистичких планова
У оквиру Стратешког приоритета 8, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 3 мере и 6
активности, од којих су 5 у току а 1 је завршена.
Мера: „Подизање ефикасности процеса планирања кроз интерсекторску сарадњу“
У оквиру ове мере предвиђена је 1 активности која је у току.
Активности:
- У току је измена и допуна ГУП-а,
- У току је израда ПГР за целину 4А, целину 5, целину 2, за насељено место Качарево,
целину 11,
- У току је измена ПДР за Нову депонију, магистрални водовод Качарево - Банатско Ново
Село, ПДР за изградњу два прикључка за далековод, а завршен је ПДР за подручје Северне
индустријске зоне 2.
Мера: „Веће укључивање јавности у процес израде планова“
У оквиру ове мере предвиђена је 1 активност која није започета.
Активност:
- Сви планови су пре усвајања стављани на јавни увид у складу са законом.
Мера: „Коришћење савремених знања и алата у изради планских докумената“
У оквиру ове мере, планиране су 1 активност која је у току.
Активост:
- Запослени ЈП Урбанизам учествовали су на 2 стручна скупа
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ
друштвено осетљивих група

9:

Унапређење

социјално-економског

положаја

У оквиру Стратешког приоритета 9, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере и 2
активности, од којих је 1 у припреми а 1 завршена.
Мера: „Унапређење становања и запошљавања друштвено осетљивих група“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, 1 у припреми, а 1 завршена.
Активности:
- У погледу изградње социјалних станова издата је грађевинска дозвола за комунално
опремање на локацији „Хиподром“, за изградњу станова у улици Светозара Милетића, као
и за израду техничке документације за изградњу 84 стамбене јединице.
Мера „Унапређивање остваривања и заштите људских права“
У оквиру ове мере, планирана је 1 активност, која је завршена.
Активност:
- Путем Црвеног крста Панчево доржано је 26 радионица са 830 деце ради едукације
против трговине људима и кршења људских права.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби
и потпуније коришћење надлежности локалне самоуправе
У оквиру Стратешког приоритета 10, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 4 мере и
15 активности од којих 1 није започета, 1 је у припреми, 7 су у току а 6 је завршених.
Мера: „Подизање ефикасности у раду и јавности рада“
У оквиру ове мере предвиђено је 6 активности од којих су 5 завршене, а 1 није започета.
Активности:
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-Преко портала е-управе корисницима је доступно 11 услуга, опремљеноје 6 шалтера са
ПОС терминалима за плаћање за рад на којима је обучено 15 запослених.
- Утврђени су радни циљеви за 244 запослена, чији радни учинак се прати и оцењује
квартално.
- Програм стричног усавршавања није ралализован, мада је један број запослених прошао
убуке доступне преко Националне академије за јавну управу
- Јавност је редовно информисана о раду јавних служби путем Информатора о раду, на сајту
града Панчева и путем друштвених мрежа.
- Структура сајта и главног менија сајта града усклађена је са Смерницама 5.0.
- Припремљен Извештај Центра за социјални рад о потребама становништва у насељеним
местима за услугама социјалне заштите.
- Коришћен је принцип оутсорсинга у набавци консултантских и стручних услуга за израду
стратешких докумената, услуга за припрему пројеката, услуге превођења и услуге
лиценцираних лица.
Мера: „Стратешко, пројектно и програмско планирање и анализа реализације“
У оквиру ове мере предвиђене су 3 активности, од којих је 1 у пшреипреми, 1 у току, а 1 је
завршена.
Активности:
- Одобрена су три интерсекторска пројекта за суфинансирање из екстерних извора
финансирања, од којих два инфраструктурна.
- Три лица из градске управе на обуци упозната са новом законском регулативом у области
развојног планирања.
- У току је пројекат подршке СКГО (већи број запослених обучен је за процес програмског
и родног буџетирања).
Мера: „Унапређивање локалних и других прописа“
У оквиру ове мере предвиђене су 2 активности, обе су у току.
Активности:
-У току су активности преиспитивање и усаглашавање локалних прописа међусобно и са
законима као и делегирање локалних иницијатива (Општа болница Панчево, Завод за јавно
здравље Панчево, Апотеке Панчево).
Мера: „Управљање имовином града“
У оквиру ове мере предвиђено је 4 активност од којих су 3 у току а једна завршена.
Активности:
-У току је развијање централизованог управљања имовином Града – прибављена су акта за
упис имовине и редовно се ажурира база имовине града Панчева.
- Отклоњене су примедбе из извештаја ДРИ у вези са евиденциом нефинансијске имовине.
- Спроведени су поступци експропријације 4 парцеле за приоритенте пројекте, а за 6
парцела поступак је у току.
- Закључени су споразуми о накнади са власницима парцела кроз које пролази планирани
гасовод „Турски ток“.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде
Панчева у понуду Београда
У оквиру Стратешког приоритета 11, Акциони план за 2019. годину дефинисао је 2 мере и
6 активности, од којих 3 није започето а 3 је завршено.
Мера: „Ревитализација Старог градског језгра и уређење приобаља“
У оквиру ове мере предвиђено је 4 активности од којих 3 нису започета а једна је завршена.
Активности:
- Није започето уређење дворишта око Железничке амбуланте, реконструкција Мученичке
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улице, нити реконструкција Народног музеја.
- У приобаљу реке Тамиш одржан је Дан Дунава са 20 учесника и око 400 посетилаца, а
туристичке вожње катамараном биле су реализоване 5 дана недељно током пловне сезове.
Мера: „Унапређење туристичке понуде“
У оквиру ове мере предвиђено је 2 активности од којих су обе завршене.
Активности:
- Манифестације Дани Вајферта и Ногодишњи базар имају повећан број учесника и
посетилаца (нпр. на Новогодишњем базару очествовало 187 излагача, а манифестацију је
посетило око 1.500 посетилаца)
- Организована је „Мала школа ихтиологије“ и „Велика школа ихтиологије“,
дистрибуиране су едукативне брошуре.
Закључци
Може се извести генерални закључак да је Акциони план у задовољавајућем обиму
реализован, имајући у виду да је 83,9% активности спроведено, у току или у припреми.
Примећује се унапређење у односу на претходне две године. За 16,1% активности нису се
стекли институционални, административни, технички и/или финансијски услови за њихово
започињање, што је процентуално мање него у 2017. и 2018. години.
Детаљи о реализацији појединачних активности доступни су и у табеларном приказу
имплементације који прати наративни извештај, а који је сачињен на основу достављених
података различитих актера: стручних служби и тела, јавних и јавно комуналних предузећа,
месних заједница, институција чији је оснивач град и сл.
Није започето
Број
%

15
16,1 %

Статус реализације активности
У припреми
У току
Завршено
10
10,7 %

26
28,0%

42
45,2 %

Укупно
93
100%

Препоруке и напомене за наредни период
Имајући у виду новине и временске рокове из Закона о планском систему РС (који предвиђа
обавезу ЈЛС да до 01.01.2021. године имају усвојене развојне планове за следећих седам
година), сада је евидентно да извештај о реализацији активности и мера из АП за 2020.
годину неће бити припремљен на исти начин и истом динамиком као претходни извештаји.
Ради пуне примене Закона о планском систему РС потребно је подизати капацитете
доносилаца одлука и стручних служби за наредне кораке: за израду трогодишњих програма
развоја ЈЛС који прате програмски буџети са пројекцијама за три године. У овом процесу
очекује се значајна подршка од СКГО у смислу пружања смерница, препорука, примера
добре праксе и обука.
Стратегије и акциони планови су планска документа која по правилу амбициознија и шира
од листе договорених и потпуно остваривих циљева. Стога, све незапочете активности
потребно је изнова интерсекторски размотрити, дефинисати ходограме с кључним корацима,
реално увременити сваки корак, проценити ниво техничке и финансијске спремности за
реализацију сваког корака и оза најважније активности образовати тимове за њихову
реализацију. Показало се да добро планирање највише утиче на инфраструткурне пројекте и
интерсекторске активности, те је потребно обезбедити што већу ефикасност у раду ових
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тимова.
Такође је потребно активно промовисати и заговарати најважније пројекте. Неке од
најзахтевнијих активности моћи ће да се реализују једино уз финансијску подршку других
извора финансирања, из средстава кредитног задужења или у оквиру пројеката од
националног интереса, као што је опремање гринфилд зона. Нека решења захтевају што
ефикасније информисање шире јавности, као што су то јавно-приватна партнерства. Неке
друге активности такође зависе од обимних техничких и економских анализа, истраживања
и претходних студија изводљивости, те је за њих кључно увременити све кораке, као што је
изградња постројења за прераду отпадних вода. Већина овако значајних пројеката зависи од
подршке републичких и покрајинских органа, као и предузећа и инситутиција као што су
развојне агенције, НАЛЕД, СКГО и сл., те је потребно заговарање њиховог значаја на свим
нивоима одлучивања.
У наредном периоду посебну пажњу потребно је усмерити и ка одрживости активности које
су Град Панчево у позитивном светлу издвајале од осталих градова, повећавале ефикасност
и уносиле иновативност у систем јавне управе, поготово оне који доприносе унапређењу
услуга које ЈЛС пружа грађанима и привреди, отварању нових радних места, услугама које
су критеријуми регионалног церитификата о повољном пословном окружењу - BFC SEЕ и
других стандарда, и активностима које одржавају имиџ града Панчева као примера добре
праксе. На пример, да би се остварили врло добри ефекти у области подршке привреди,
потребно је посебно појачати подршку МСПП сектору и свим иницијативама које могу
повећати стопу запослености и висину примања, укључујући ту посебно подршку
усклађивању програма образовања са потребама привреде за одређеним профилима радне
снаге, дефинисање ланаца добављача за велике инвеститоре, профилисање субвенционисања
МСПП сектора из буџета града и сл.
Након шест година праћења реализације стратешких циљева, евидентно је да је са следећим
кровним стратешким документом могуће унапредити процес планирања и
праћења/извештавања:
- смањити број приоритета на највише пет,
- утврдити развојну природу мера и активности,
-утврдити који већ дефинисани секторски приоритети највише доприносе кровним
развојним циљевима, те их аутоматски пренети и у кровни план развоја града,
- уједначити колико је год могуће општост мера и активности,
-извршити ефикасну приоритетизацију актовности односно утврдити категорију
значаја/утицаја планираних активности/пројеката (пројекти великог, средњег или ниског
утицаја),
- утврдити базне вредности индикатора у почетној години и очекиване вредности на крају
стратешког периода на нивоу циљева, мера и активности,
- утврдити листу и израдити пројектне фише за 5 најприоритетнијих пројеката,
- осмислити што делотворнији начин праћења и извештавања,
- заговарати најважније пројекте на свим нивоима одлучивања,
-стандардизовани планове рада и извештаје о раду свих стејкхолдера који су носиоци
активности од стратешког значаја.
Такође, очекује се да ће интегрални Извештај о анализи имплементације Стратегије развоја
града Панчева 2014-2020, који ће бити припремљен уз подршку екстерних консултаната и уз
финансијску подршку Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, садржати анализу активности које нису или су у врло малој
мери реализоване, као и оних које су у највећој мери реализоване. Ова анализа ће
идентификовати примере добре праксе, као и примере мање ефикасног или преамбициозног
планирања. Очекује се и да консултанти на основу увида у начин рада у нашој локалној
самоуправи дају и препоруке које ће методолошки унапредити и олакшати планирање,
праћење и извештавање у наредном седмогодишњем периоду, и повећати одговорност према
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процесу развојног планирања. Овај процес биће један од првих корака у припреми за израду
новог дугорочног плана развоја за период 2020-2027.
Ризик од мање ефикасног планирања, имплементације и праћења развојног документа
свакако се мора превазићи повећањем „власништва“ над овим свеобухватним и значајним
процесом. Препорука институција које се баве стратешким планирањем је да се обезбеде за
то административно-технички услови и образују тимови или организационе јединице које се
баве стратешким планирањем и анализом, и да се искористе сви институционални ресурси у
овом процесу.
У наставку:
-ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019.г
Према достављеним подацима извештај саставила:
Татјана Медић, чланица Тима
за имплементацију Стратегије и
шеф Одељења за подршку
пројектима
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2019.г.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапређивање пословног амбијента
Планирана
Реализована
Статус
Програми/
Активности/
средства /
средства
активности
Мере
пројекти
извори
/извори
(није започето,
финансирања финансирања
у припреми,
у 2019.
у 2019.г.
у току,
завршено)
1.1.2 Сарадња са
Нису
Завршен
пословном
потребна
1.1 Програм
заједницом
средства
мера подршке
за развој
МСПП

Подршка за
развој
инвестиционих
пројекта домаће
привреде из
сектора ММСП у
Северној
пословној зони

-

Завршен

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Секретаријат за
привреду и
економски
развој,
Привредни
савет

Да

да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)
- Одржана 2 састанка
Привредног савета
- Одржана 1 обука за
чланове Привредног
савета везано на тему
финансирања
привредних
друштава, бизнис
планова и студија
изводљивости,
продаја капитала и
процена вредности
капитала са 10
полазника
На захтев
привредника Град
Панчево је као
подршку за развој
инвестиционих
пројекта домаће
привреде у сектору
ММСП, у Северној
пословноиндустријској зони
формирао 6 малих
парцела (површине
од 0,5 – 1,5 хектара)
које су и отуђене
домаћим
привредницима
путем јавног

Напомене за
даље планирање

- Потребно је
наставити
праксу
презентовања
Нацрта буџета
града Панчева
за идућу годину
члановима
Привредног
савета

Подршка у
реализацији
инвестиционих
пројекта
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Програми/
Мере

1.2
Унапређење

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

1.1.3
Промовисање
концепта
предузетништва
и подизање
нивоа
предузетничке
културе

У оквиру
чланарине у
РРАЈБ 2019

У оквиру
чланарине у
РРАЈБ 2019

1.2.2 Израда
стратегије
привлачења

1.425.557,00
/
Буџет града

1.004.073,00 /
Буџет града

Активности/
пројекти

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој, РРАЈБ

Да

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски

Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)
надметања у јануару
2019. године.
-Одржано 5
информативноедукативна догађаја
од стране РРАЈБ на
којима је
присуствовало око 90
представника МСПП
- 15 полазника
прошло обуку за
почетнике у
пословању
- Постављено 14
објава на сајтовима
РРАЈБ и Града
Панчева о доступним
фондовима
- 6 привредних
субјеката добило
финансијску
подршку за учешће
на сајму Етно хране
и пића
- 12 корисника
добило савете у
области маркетинга
и помоћ код пријава
за доступне изворе
финансирања од
стране РРАЈБ
- Донета је одлука
Скупштине града о
усвајању Стратегије

Напомене за
даље планирање

- Потребно је
унапредити
капацитете
Секретаријата
за привреду за
програм
COSME, како
би овај програм
био боље
презентован
представницима
МСПП у
Панчеву

Потребно је
формирати Тим
за имплемент.,
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Програми/
Мере

привлачења
инвестиција

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

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

420.000,00 /
АПВ
Чланарина за
НАЛЕД
2.000.000
Чланарина у
РРАЈБ
12.000.000

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Завршено

Секретаријат за
привреду и
економски
развој, Градска
управа

- Делимично

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

- Да

За сајмове:
2.800.000

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

70.727.142,42 /

70.727.142,42 /

Буџет града

Буџет града

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)

развој, Градска
управа, РРАЈБ

420.000,00 /
АПВ
Чланарина за
НАЛЕД

Носиоци

У току

- Да (заједнички
наступи на
сајмовима)
- Да (заједнички
састанци са
инвеститорима)

- Реализовано један
наступ са РАВ-ом на
међународном сајму
некретнина и
инвестиција „EXPO
REAL 2019“ у
Минхену
- Одржано више
састанака са 12
потенцијалних
инвеститора
- Одржана једна
презентација
Развојног фонда
Војводине у Панчеву
- Издата употребна
дозвола за 1. Фазу
- Издата грађевинска
дозвола за 2. Фазу

Напомене за
даље планирање

израдити и
донете АП за
2020
- У току је
провера
испуњености
критеријума од
стране
сертификационе
комисије

Наставак
активности у
2020. према
планираној и
уговореној
динамици

ZF током 2019.
године запослио 500
лица.
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

- Увођење
инвеститора у
Северну
индустријску
зону 2. –

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

-

-

У току

-

-

У току

„Brose“

- Увођење
инвеститора у
Северну
индустријску
зону 1 – MKKliniken AG
(NAVAL BOXCAL-d.o.o.
Beograd)

Носиоци

заштиту
животне
средине
Влада РС, Град
Панчево,
Републичка
дирекција за
имовину,
„Brose“,
Секретаријат за
привреду,
Секретаријат за
урбанизам,
Секретаријат за
заштиту
животне
средине
Влада РС, Град
Панчево,
NAVAL BOXCAL-d.o.o.
Beograd,
Комисија за
отуђење
грађевинског
земљишта,
Секретаријат за
привреду,
Секретаријат за
урбанизам,
Секретаријат за
имовину,
Секретаријат за
финансије

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)

Напомене за
даље планирање

да

- Закључен Уговор о
отуђењу
грађевинског
земљишта
- Издати Локацијски
услови за 1. Фазу
- Издата грађевинска
дозвола за
припремне радове за
1. Фазу
- Издата грађевинска
дозвола и пријава
радова за 1. фазу

Наставак
активности у
2020. према
планираној и
уговореној
динамици

да

Упућено Писмо о
намерама
градоначелнику
децембра 2020.

Наставак
активности у
2020. према
планираној
динамици

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

- Увођење
инвеститора на
локацију у
близини
Хиподрома
„FIREFLY
PRODUCTIONS
“

1.2.5
Рационалније
коришћење
ресурса кроз
јачање јавноприватног
партнерства
1. Пројекат ЈПП
Изградња и
одржавање
локалне путне
инфраструктуре
2. Избор
приватног

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)
У току

У току

1.
2.844.000,00 /
Буџет града

1.
2.844.000,00 /
Буџет града

2.
1.688.662.981

2.
1.434.000,00 /

Носиоци

Скупштина
града Панчева,
Комисија за
отуђење
грађевинског
земљишта,
Секретаријат за
привреду,
Секретаријат за
урбанизам,
Секретаријат за
имовину,
секретаријат за
финансије

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

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
да

1. Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)
Отуђено грађевинско
земљиште по
тржишним условима
за реализацију
инвестиционог
пројекта за изградњу
филмслог студија.
Скупштини града
Панчева у септембру
2019. донела одлуку
„Одређивање
пројекта изградње
филмског студија од
значаја за град у вези
са инвестицијом
предузећа FIREFLY
PRODUCTIONS“.
1. Позив је објављен
30.12.2019. године
2. Донета одлука о
избору најбоље
понуде
3. Закључен уговор
са изабраним
добављачем
4. Закључен уговор
са концесионаром

Напомене за
даље планирање

Наставак
активности у
2020. према
планираној
динамици

Потребно је
наставити
активности
према
планираној
динамици за
сваки пројекат

2. Делимично
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

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

1.3
Инфраструкту
рно опремање

4. Пројекат
концесије јавну
услугу
поверавања
обављања
делатности
домаћег
линијског
превоза путника
на територији
града Панчева и
изградња нове
аутобуске
станице
1.3.2 Фазно
инфраструктурн
о опремање
Северне

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

,00 /
Буџет града

Буџет града

3.
Није из
Буџета града

3.
Није из
Буџета града

3. Делимично

4.
588.000,00 /
Буџет града

4.
588.000,00 /
Буџет града

4. Да

У припреми

Носиоци

Секретаријат за
инвестиције,
Секретаријат за
привреду и

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

1. Делимично
2. Да
3. не
4. да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)

Напомене за
даље планирање

1. Прибављена
средства за израду
техничке
документације за
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Програми/
Мере

радних зона

Активности/
пројекти

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
4. Израда
пројектно
техничке
документације за
изградњу
фекалне
канализационе
мреже у
Северној
индустријској
зони – II фаза
5. Изградња
фекалне
канализационе
мреже у
Северној
индустријској
зони – II фаза

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

1.
1.000.000,00 /
АПВ
250.000,00 /
Буџет града

1.
Није
реализовано/
АПВ и Буџет
града

2.
1.643.996,00 /
Буџет града

2.
Већ наведено
у

3.
потребно је
прибавити
средства из
других
извора

3.
Током 2019.
нису
прибављена
средства из
других извора

4.
1.000.000,00 /
Буџет града

4.
1.000.000,00 /
Буџет града

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Носиоци

економски
развој,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинсе,
стамбенокомуналне
послове и
саобраћај, ЈП
Урбанизам

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
5. делимично
6. не

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)
кружни ток
2. Усвојен ПДР за
проширење СИЗ
3. 4. Прибављена
дозвола за извођење
радова
5. Закључен уговор
са изабраним
добављачем
6. Успостављена
сарадња са ВДП
Водама Војводине

Напомене за
даље планирање

5.
0,00
5.
18.750.234,00 /

Буџет града
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

6. Израда
техничке
документације за
радове на
каналима за
потребе
одвођења вода са
подручја
„Северне
индустријске
зоне“ у Панчеву

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

6.
3.300.000,00 /
Буџет града

6.
0,00

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)

Напомене за
даље планирање

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног економског развоја и запошљавања
Планирана
Реализована
Статус
Индикатори
Напомене за
Програми/
Активности/
средства /
средства
активности
Носиоци
остварених резултата даље планирање
Да ли је остварен
Мере
пројекти
извори
/извори
(није започето,
(потврдити или
очекивани резултат
финансирања финансирања
у припреми,
исправити наведене
из АП
у 2019.
у 2019.г.
у току,
вредности
(да/не/делимично)
завршено)
индикатора у АП)
2.2.1 Увођење
Завршено
Градско веће,
- Објава на сајту о
олакшица и
7.000.000,00 /
5.477.403,00
Надлежне
Да
олакшицама
2.2 Пружање
подстицаја
Буџет града
/ Буџет града
организационе
- На 2 јавна позива
подстицаја за
јединице ГУ
пристигло 27 пријава
почетнике у
- Конкурс за
- Закључено 10
бизнису и
набавку машина
уговора о додели
технолошке
и опреме за
средстава МСПП
вишкове
МСПП сектор
сектору
2.2.2 Подршка
Секретаријат за
- Учествовало 187
- У 2020. години
старим занатима
935.000,00 /
935.000,00 /
Завршено
привреду и
Да
излагача
је потребно
и домаћој
Буџет града
Буџет града
економски
- Манифестацију
планирати већи
радиности
развој, ТОП
посетило око 1.500
буџет, имајући
- Новогодишњи
100.000,00 /
посетилаца
у виду да ће
базар
АПВ бити
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)

Пок.сек. за
пољопривред
у

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

2.3.1
Ангажовање
привредних
друштава и
образовних
установа у циљу
обуке
технолошких
вишкова и
незапослених
лица
- Реализација
мере ЛАПЗ-а за
2019. годину:
1. Стручна
пракса
2. Јавни радови
за категорије
теже
запошљивих
лица
3. Студентска
летња пракса
4. Унапређење
конкурентности
средњих

1.
6.000.000,00

1.
6.000.000,00

2.
1.500.000,00

2.
1.500.000,00

3.
1.000.000,00

3.
954.786,00

4.
4.000.000,00

4.
3.999.899,00

5.
4.000.000,00

5.
3.170,000,00

6.
15.000.000,00

6.

7.
10.000.000,00

7.
0,00

8.
12.000.000,00

8.
24.850.000,00

Напомене за
даље планирање

организован 10.
јубиларни
базар, и да
постоји
интересовање
да
манифестација
траје више дана
Завршено

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

Да

1) 34 лица обавило
праксу код 27
послодаваца
2) 9 лица из
категорије теже
запошљивих лица је
ангажовано на
јавним радовима код
6 послодаваца
3) 48 студената
обавило праксу код
25 послодаваца
4) 8 средњих школа
добило средства за
унапређење услова за
извођење практичне
наставе
5) 23 добило правнофинансијска помоћ у
пословању
6) 23 новооснована
предузетника добила
средства
7) није реализована
мера/средства су
пренамењена на
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства
/извори
финансирања
у 2019.г.

500.000,00

414.000,00

школа путем
побољшања
услова за
извођење
практичне
наставе
5. Правнофинансијско
саветовање у
пословању
6. Субвенције
почетницима у
бизнису –
самозапошљава
ње
7. НИС шанса
8. Субвенције за
отварање нових
радних места
- Бесплатна
обука за
похађање
интензивног
курса пословног
енглеског језика
за незапосл.лица

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора у АП)
друге мере
8) 45 лица запослено
код 32 послодавца

Напомене за
даље планирање

- 12 полазника
завршило обуку
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Планирана
Реализована
Статус
Програми/Мере
Активности/
средства /
средства/
активности
Носиоци
Да ли је остварен
пројекти
извори
извори
(није започето,
очекивани резултат
финансирања финансирањ
у припреми,
из АП
у 2019.
а у 2019.г.
у току или
(да/не/делимично)
завршено)
3.1.2 Припрема
Према буџету
Према
У току
Секретаријат за - Да
приоритетних
пројеката
буџету
привреду и
3.1 Ефикасније
инфраструктурн
пројеката
економски
планирање
их пројеката за
развој, ЈП, ЈКП,
изградње
суфинансирање
СЛАП
комуналне
менаџери и
инфраструктуре из домаћих и
страних
координатор
фондова
- Израда
Секретаријат за - Не
техничке
996.000,00 /
0,00 /
У припреми
инвестиције
3.2 Уређење
документације
Буџет града
Буџет града
објеката јавне
намене и јавних за извођење
радова на
простора
уређењу
централног
градског језгра
са техничком
контролом
- Израда
Секретаријат за - Да
техничке
468.000,00 /
468.000,00 /
Завршено
инвестиције
документације
Буџет града
Буџет града
уређења Трга
Неолита III фаза
у Старчеву са
техничком
контролом
3.2.3 Уређење
пијачних
простора у свим
насељеним
местима

У току

1.

1.

Секретаријат за
инвестиције

1. Да
2. Не (раскинут
уговор са
извођачем)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
- Потписано 8
уговора са
донаторима

Напомене за
даље планирање

-

- Прибављена
грађевинска дозвола

- Прибављен
позитиван извештај
стручног надзора над
изведеним радовима
за надстрешницу у
Јабуци

2. За пројекат
Пијаце у
Глогоњу
потребно је
поново
спровести
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

1. Пијаца у
Јабуци - Израда
техничке
документације
и извођење
радова на
реконструкцији
настрешнице
2. Пијаца у
Глогоњу Израда
техничке
документације
и извођење
радова на
постављању
настрешице
3.2.5
Проширење
гробаља у
насељеним
местима
- БНСИзвођење
радова на
партерном
уређењу
простора око
капеле на
источном
гробљу и
узградња
уличног
паркинга

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

2.100.000,00 /
Буџет града

2.100.000,00
/ Буџет града

2.
1.608.360,00 /
Буџет града

2.
0,00 /
Буџет града

1.795.142,00 /
Буџет града

1.795.142,00
/ Буџет града

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

поступак јавне
набавке у 2020.
години

Завршено

Секретаријат за
инвестиције

- Да

- Прибављен
позитиван извештај
стручног надзора над
изведеним радовима
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.2.6 Изградња
јавне гараже и
тоалета
1. Изградња
паркинг у
улици Маршала
Тита у
Банатском
Брестовцу
2. Изградња
јавног тоалета

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)
Завршено

1.
500.000,00 /
Буџет града

1.
1.163.679,00/
кредит 2016

2.
16.930.200,0
0 / Буџет
града

2.
16.975.594,00
/ Буџет града
и средства
ЈКП
Хигијена

Средства
ЈКП
Хигијене за
стручни
надзор
3.2.8 Изградња
унутарблоковск
их
саобраћајница и
комуналне
инфраструктуре
- Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
и доградњу
дворишта у
улици Браће
Јовановића
бр.33
„Америчке
зграде

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

500.000,00 /
Буџет града

500.000,00 /
Буџет града

Носиоци

1. Секретаријат
за инвестиције
2. ЈКП Хигијена

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
1. Да
2.
- Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
1.
- Прибављен
позитиван извештај
стручног надзора над
изведеним радовима

Напомене за
даље планирање

2.
- Јавни тоалет је у
функцији

Завршено

Секретаријат за
инвестиције

- Да

- Прибављена
грађевинска дозвола
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.2.9
Заговарање
принципа
урбане културе,
превенција и
санирање
неадекватне
градње

3.3 Унапређење
водоводноканализационе
мреже

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Нису
планирана
средства

Завршено

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

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Завршено

Носиоци

Секретаријат за
инспекцијске
посове

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
- Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
- Донето 52 решења о
рушењу
- Донето 7 решења о
забрани коришћења
објеката
-Донето 18 решења о
затварању
градилишта
-Донето 499 решења
о обустави о рушењу
(поступак
озакоњења)

ЈКП Водовод и
канализација

Напомене за
даље планирање

Наставак
планираних
активности

1.
3.600.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

1.
1.865.271,20/
ЈКП Водовод
и
канализација

1. Да

2.
870.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

2.
870.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

2. Да

3.
750.000/ ЈКП
Водовод и
канализација

3.
0,00

3. Не

1.
- Ликвидирано 30
бунара

2.
- Добијено Решење
АП о овери
билансних резерви
подземних вода
3.
-
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.3.2. Изградња
и
реконструкција
објеката у
оквиру ППВ
1. Увођење
процеса
секундарне
аерације на НФ
2.
Реконструкција
коруба на
филтерским
пољима са
заменом испуне
на СФ
3. Набавка
пнеуматских
актуатора са
извршним
органом за
цевну галерију
4. Реализација
пројекта
препумпавања
воде од прања
филтера - 1
фаза, са
чишћењем
таложника

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)
У току

1.
6.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

1.
4.799.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

2.
20.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

2.
0,00

3.
2.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

3.
1.148.268,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

2. Не

4.
7.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

4.
0,00

3. Да

5.
10.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

5.
998.193,40/
ЈКП Водовод
и
канализација

4. Не

Носиоци

ЈКП Водовод и
канализација

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
1. Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
- Побољшан процес
прераде сирове воде

Напомене за
даље планирање

Наставак
планираних
активности

5. Да
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

1.
0,00

1. Не

1.-

1. Наставак
планираних
активности

2.
0,00

2. Не

5. Набавка и
замена
филтерске
испуне (Нови
филтер)
3.3.3 Израда
пројектно
техничке
документације
и завршетак
радова на
изградњи
водоводне
инфраструктуре
на територији
Панчева
1. Изградња
водоводне
мреже у улици
Охридској
2. Изградња
водоводне
мреже у улици
Скадарској
3. Изградња
водоводне
мреже дуж
Баваништанско
г пута (од Дома
слепих до краја
старог пута са

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

У припреми

1.
За ову годину
нису
планирана
средства.
Набавити из
других извора
2.
18.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација
3.
Средства
обезбеђена из
плана
пословања
ЈКП Водовод

Носиоци

ЈКП Водовод и
канализација

2.-

3.
3.950.082,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

3. Да

2. Наставак
планираних
активности
3.Изграђена мрежа у
дужини од 1200 m,
Омогућено изградња
90 нових прикључака

31

Програми/Мере

Активности/
пројекти

просецима) –
реализација у
току
4. Изградња
водоводне
мреже за
насеље
Скробара
5. Изградња
водоводне
мреже од улице
Доситеја
Обрадовића до
Луке Дунав
6. Изградња
дела водоводне
мреже у улици
Боре Шипоша
7.
Реконструкција
дела
магистралног
водовода према
Старчеву
3.3.4
Прикључење на
градску
водоводну
мрежу за
насељена места

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.
и
канализација
за 2018.
4.
За ову годину
нису
планирана
средства.
Набавити из
других извора
5.
6.000.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

4.-

4. Наставак
планираних
активности

5.-

5. Наставак
планираних
активности

4. Не
4.
0,00

5. Не
5.
0,00
6. Не

6.
2.000.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

6.
0,00

7.
5.000.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

7.
0,00

6.-

6. Наставак
планираних
активности

7. Не

У припреми

ЈКП Водовод и
канализација

7.-

7. Наставак
планираних
активности

-

- Наставак
планираних
активности
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

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

1.
1.875.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

2.
15.000.000/
ЈКП Водовод
и
канализација

2.
0,00

2. Не

2.
Реконструкција
дела водоводне
мреже у Долову
3. Израда
пројектно тех.
документације
за

3.
5.000.000/
ЈКП Водовод
и

3.
0,00

3. Не

Активности/
пројекти

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

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

1. Не
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

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
инфраструктурн
ог опремања
града Панчева
1. Израда
пројектно
техничке
документације
за изградњу
секундарне
канализационе
мреже дуж

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

канализација

4.
140.000.000,0
0/ ЈКП
Водовод и
канализација

4. Не

4.
0,00

У току

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

1.
739.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

ЈКП Водовод и
канализација

1.Да

1. Добијено
одобрења за
извођење радова
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

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

3. Израда
пројектнотехничке
документације
за изградњу
канализационе
мреже дуж дела
улице
Шарпланинске
– израда
документације
у току
4. Изградња
канализационе
мреже дуж
улице
Шарпланинске

Активности/
пројекти

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

2.
0,00

2.Не

2.-

3.
Средства
обезбеђена из
плана
пословања
ЈКП Водовод
и
канализација
за 2018

3.
677.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

3.Да

3. Добијено
одобрења за
извођење радова

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

4.
0,00

4.Не

4.-

5.
2.000.000/

5.
1.500.000/

5.Да

5. Добијено
одобрења за

Носиоци

Напомене за
даље планирање

Новосељанског
пута – израда
документације
у току
2. Изградња
секундарне
канализационе
мреже дуж
Новосељанског
пута

5. Израда
пројектно
техничке
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

документације
за изградњу
канализационе
и водоводне
мреже на
подручју
Хиподром
6. Израда
пројектно
техничке
документације
за изградњу
канализационе
мреже у улици
Козарачкој –
старој
7. Замена дела
бетонског
колектора
фекалне
канализације
110/60 у улици
Моше Пијаде –
реализација у
току
8.
Реконструкција
дела бетонске
фекалне
канализације у
улици

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Град Панчево

Буџет града
Панчева

6.
За ову годину
нису
планирана
средства

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
извођење радова

6.
0,00

6.Не

6.-

7.
Средства
обезбеђена из
плана
пословања
ЈКП Водовод
и
канализација
за 2018

7.
19.914.588,40
/ ЈКП
Водовод и
канализација

7.Да

7. Замењено 220 m
старе мреже

8.
Средства
обезбеђена из
плана

8.
19.896.782,30
/ ЈКП
Водовод и

8.Да

8. Замењено 315 m
старе мреже

Носиоци

Напомене за
даље планирање
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Програми/Мере

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

пословања
ЈКП Водовод
и
канализација
за 2018

канализација

9.
2.000.000,00/
ЈКП Водовод
и
канализација

10. Изградња
дела фекалне
канализације у
Северној
индустријској
зони
3.3.8 Фазна
изградња
потамишког
колектора са
црпном
станицама

10.
20.000.000,00/
Град Панчево

1. - II фаза –
наставак радова
из 2018. године

1.
68.670.402.68/
Град Панчево

68.670.402,68/

2. III фаза

2.
178.543.353,2
4/ Град

92.903.071,00/

Активности/
пројекти

Карађорђевој –
реализација у
току
9. Израда
пројектнотехничке
документације
за изградњу
канализационе
мреже у насељу
Караула

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

9.
0,00

9.Не

9.-

10.
0,00

10.Не

10.-

У току

1.
Буџет града
Панчева
2.

Носиоци

ЈКП Водовод и
канализација

- Изграђен колектор
у дужини од 1300 m

Напомене за
даље планирање

- Наставак
планираних
активности

1.Да

2.Да

Буџет града
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

3.3.9 Израда
пројектнотехничке
документације
за унапређење
система
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
- Чишћење
каналске мреже

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Панчево и АП
Војводина

Панчева и
АП
Војводина

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Завршено

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

1.
3.983.959,10/
ЈКП Водовод
и
канализација

2.
1.000.000/
Град Панчево

2.
830.000,00/
Буџет града
Панчева

Средства

Средства

У припреми

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

1.Да

1.Повећан капацитет
КЦС за 70 lit/sec

2.Да

2.Добијено одобрење
за извођење радова

- Не

-

Напомене за
даље планирање

ЈКП Водовод и
канализација

Секретаријат за
инвестиције
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

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
мреже и услуга
јавног
саобраћаја

- Спровођење
мера из
програма
коришћења
средстава
намењених за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
1. Унапређење
саобраћајне

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

наведена у
1.3.2.

наведена у
1.3.2.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Завршено

1.
2.000.000,00 /
Буџета града
2.
1.500.000,00 /
Буџета града

24.000.000,00
/
Буџет града

1.
2.000.000,00
/ Буџета
града
2.
1.500.000,00
/Буџета
града
6.607.046,46
/
Буџет града

У току

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

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

- Да

- Набављено 7 пупми
и 1 дигитална сирена
за систем за јавно
узбуњивање
- Опремљен
ситуациони центар
(прикупљање, обрада
и прослеђивање
података о
ванредним
ситуацијама
надлежним
органима)

Комитет за
безбедност
саобраћаја,
Одељење за
саобраћај

1. Не
2. Да
3. Делимично
4. Не

1.

Напомене за
даље планирање

2.
- 1120 ђака који су
прошли обуку и
едукацију на
саобраћајном
полигону и
опремљени су
саобраћајним
букварима и
светлорефлектујућим
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
прслуцима
3.
- Реализоване 3
кампање намењених
унапређењу
безбедности
учесника у
саобраћају
4. -

Напомене за
даље планирање
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Потребно је
прибавити
средства из
других
извора.

Нису
прибављена
средства

Није започето

Нису
прибављена
средства

Није започето

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Секретаријат за
инвестиције,
Секретаријат за
привреду и
економски разој

- Не

-

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

- Не

-

- Не

-

- Не

- Раскинут уговор са
добављачем у 2019

Носиоци

Напомене за
даље планирање

пројектнотехничке
документације
- Реконструкциј.
улице Јосифа
Маринковића

64.000.000,00

- Реконструкциј.
општинског
пута ОП 5
ПанчевоДолово –
деоница 1
- Реконструкциј.
улице Цара
Лазара

Потребно је
прибавити
средства из
других
извора.
183.000.000,00

Потребно је
прибавити
средства из
других
извора.

Није започето
Нису
прибављена
средства

200.000.000,00

- "Хиподром"
Панчево Израда
техничка
документација
за извођење
радова на
саобраћајници
са пратећом
инфраструктуро
м са техничком
контролом

У току
879.000,00 /
Буџет града

-
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

- 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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

1.290.000,00 /
Буџет града

760.200,00
/ Буџет града

Завршено

5.460.000,00 /
Буџет града

0,00 /
Буџет града

984.000,00 /
Буџет града

680.500,00 /
Буџет града

Није започето

Завршено

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)
- Прибављена
грађевинска дозвола

Секретаријат за
инвестиције

- Да

Секретаријат за
инвестиције, ЈП
Путеви Србије

- Не

-

Секретаријат за
инвестиције

- Да

- Извршен технички
преглед

Напомене за
даље планирање
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Програми/Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирањ
а у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити наведене
вредности
индикатора из АП)

Напомене за
даље планирање

улици са
тех.прегледом
радова
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Планирана
Реализована
Статус
Програми/
Активности/
средства /
средства/
активности
Носиоци
Мере
пројекти
извори
извори
(није започето,
финансирања финансирања
у припреми,
у 2019.г.
у 2019.г.
у току или
завршено)
4.1.2 Доношење
Нису
/
Завршено
Секретаријат за
годишњег
планирана
пољопривреду
4.1 Планирање
Програма мера
средства
и рурални
и подршка
подршке за
развој
развоју
спровођење
пољопривреде
пољопривредне
политике и
политике
руралног
развоја за град
Панчево за
2019. годину
4.1.5 Конкурс за 6.000.000,00 / 5.816.000,00 /
Завршено
Секретаријат за
стимулативне
Буџет града
Буџет града
пољопривреду
мере за
и рурални
пољопривредна
развој
удружења и
кластере
- Јавни позив за
су/финансирање
пројеката/прогр
ама из области

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)
- Да

- Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
-Усвојен Програм

Напомене за
даље планирање

- Спроведена 2 јавна
позива конкурса
путем којих је
подржано 37
удружења грађана
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Програми/
Мере

4.2 Програми
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредно
г земљишта

Активности/
пројекти

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
4.2.3
Унапређење
транспарентнос
ти у изради
годишњег
програма
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредно
г земљишта и

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

47.965.872,00 /

0,00

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

У припреми

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој,
Комисија за
комасацију

- Не (обустављена
јавна набавка)

-

Буџет града

9.000.000,00 /
Буџет града

0,00

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој

- Не (средства
ребалансом
преусмерена за
друге намене)

-

Нису
потребна
средства

/

Завршено

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

- Да

- Одржано 9 јавних
скупова/презентација

Напомене за
даље планирање
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Програми/
Мере

4.3 Унапређење
пољопривредне
инфраструктуре

4.4 Програми
едукација и

Активности/
пројекти

процедуре
закупа
4.2.4
Унапређивање
рада
пољочуварске
службе
4.3.1 Уређење
атарских путева

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
4.4.2 Годишњи
програми
едукације

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

27.146.000,00
/
Буџет града

21.546.000,00
(2018)
2.736.000,00
(2019) /
Буџет града

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду,
село и рурални
развој

- Да

- Израђено 12
извештаја
пољочуварске службе

25.937.457,00
/
Буџет града

15.896.087,00 /

У припреми

- Не

-

11.500.000,00 /

5.000.000,00 /
РС

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој, МЗ
насељених
места
Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој, ЈКП
Зеленило

- Да

- Засађено 7550 нових
садница

Завршено

ЈКП Водовод и
канализација,
Надлежне
организационе
јединице ГУ

- Да

- Уређено 297.442 m
канала у 10
катастарских општина

У току
(закључен
вишегодишњи
уговор)

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој

- Да

- Укупно прикупљено
71.086,20 m3 отпада

Завршено

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални

- Да

- 228
пољопривредника
добило бесплатну

Буџет града

АПВ

11.499.217,98 /

Буџет града

31.194.231,00 /

Буџет града

9.758.863,64 /
АПВ

У току
(извештаји се
достављају у
наредних 5
година)

29.951.772,73/

Буџет града

150.500.000,00 /

Буџет града
1.000.000,00/
АПВ
200.000,00 /
Буџет града

Сукцесивно

96 260,00 /
Буџет града

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Напомене за
даље планирање
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Програми/
Мере

акције

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није започето,
у припреми,
у току или
завршено)

пољопривредни
х произвођача
4.4.3 Едукације
о домаћим и
страним
изворима
финансирања и
изради предлога
пројеката
4.4.7 Јавне
презентације
годишњих
програма и
резултата рада
на
унапређивању
пољопривредне
инфраструктуре

Носиоци

- Не

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
улазницу за Сајам
пољопривреде у
Новом Саду
-

- Не

-

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
- Број закључених и
реализованих
уговора, број
извршених мерења,
број испитаних

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

развој, РРАЈБ
Нису
потребна
средства

/

Није започето

Нису
потребна
средства

/

Није започето

Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој,
Секретаријат за
привреду и ек.
развој
Секретаријат за
пољопривреду
и рурални
развој, РРАЈБ

Напомене за
даље планирање

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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)
У току

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине

Напомене за
даље планирање

46

Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)

1.
4.500.000,00 /
Буџет града

1.
1.524.000,00 /
Буџет града

1. Да

2.
2.200.000,00 /
Буџет града

2.
1.523.100,00/
Буџет града

2. Да

3.
5.500.000,00 /
Буџет града

3.
0,00/
Буџет града

3. Не

4.
2.880.000,00 /
Буџет града

4.
2.032.820,93/
Буџет града

4. Да

5.
2.400.000,00 /
Буџет града

5.
1.685.785,00/
Буџет града

5. Да

6.
6.200.000,00 /

6.

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

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

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
узорака

Напомене за
даље планирање

6. Да
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Програми/
Мере

5.2
Унапређивање
материјалних и
техничких
услова за
заштиту
ваздуха, воде и
земљишта

5.3 Повећање
зелених
површина

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

мерење
квалит.ваздуха
5.1.3
Испитивање
присуства
дуготрајних
органских
загађујућих
материја у
земљишту
5.1.5 Вођење и
ажурирање
локалног
регистра
загађивања
животне
средине
5.2.1.
Обезбеђивање
подстицајних
мера за
коришћење гаса
као енергента

Буџет града

2.750.760,00/
Буџет града

3.500.000,00 /
Буџет града

0,00 /
Буџет града

Средства
нису
потребна

/

5.500.000,00 /
Буџет града

5.444.100,75 /
Буџет града

1.699.014,00 /
Буџет града

1.698.627,97 /
Буџет града

5.3.2 Израда
пројекта
пошумљавања
неквалитетног
земљишта у

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Није започето

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

- Не

-

Завршено

Секретаријат за
заштиту животне
средине

- Да

-Поднет извештај
надлежном
министарству,
регистар доступан
јавности

Завршено

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

- Да

- 97 нових потрошача
гаса као енергента за
грејање

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Зеленило

- Да

-Реализовно
планирано
пошумљавање

Завршено

Напомене за
даље планирање
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Програми/
Мере

5.4 Унапређење
стања
заштићених
природних
добара на
територији
града Панчева

Активности/
пројекти

јавној својини
- Пошумљавање
(израда
пројекта или
повећање броја
садница)
5.4.1 Санација и
ревитализација
Парка природе
Поњавица,
према пројекту
(I фаза)
- Годишњи
програм
управљања
парка природе
„Поњавица“ за
2019.

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

12.000.000,00 /

12.000.000,00 /

Буџет града

Буџет града

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Завршено

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине,
ЈКП Зеленило

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

- Да

- 5 лиценцираних
чувара контролисало
заштићено природно
добро
- Издате 92 дозволе
за рекреативни
риболов
- Завршена
реконструкција
моста на Поњавици
која води према
викенд насељу
„Јабуков цвет“
- Извршено
порибљавање (према
препорукама
добијеним кроз
мониторинг)
- Посађено 275
стабала белог јасена

Напомене за
даље планирање
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми/
Мере

6.3 Пуштање у
ради регионалне
депоније

Активности/
пројекти

6.3.2
Реконструкција
и проширење
комплекса нове
депоније
- Израда
пројектнотехничке
документације
6.3.3
Реконструкција
приступног
пута са
инфраструктуро
м за регионалну
депонију према
пројекту
- Израда
техничке
документације
са техничком
контролом
6.3.4 Подизање
и одржавање
заштитног
појаса око Нове
депоније
- према
пројекту

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току,
завршено)

Потребно је
прибавити
средства за из
других извора

/

Није започето

1.500.000,00 /
Буџет града

0,00 /
Буџет града

У припреми

Потребно је
прибавити
средства из
других извора

/

Није започето

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
индикаторе)

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

- Не

-

Секретаријат за
инвестиције, ЈКП
Хигијена

- Не

-

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

- Не

-

Напомене за
даље планирање

У 2020. је
потребна израда
пројекта
приступног
пута са
инфраструктуро
м. Завршена је
експропријација
, потребно је
пренети
планирана
средстава из
буџета града за
2019. годину
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Програми/
Мере

6.4 Унапређење
система
управљања
отпадом

Активности/
пројекти

6.4.1 Стварање
услова за
сакупљање
комуналног
отпада који није
могуће
одложити у
контејнере, у
свим
насељеним
местима
- Израда платоа
са
надсрешницама
6.4.5 Завретак
пројектно
техничке –
документације
за Комплекс
комуналне зоне
у Власинској
улици,
доградња и
опремање
Центра 1
- Реализација
ЕИСП 2
пројекта за
увођење
примарне
сепарације
амбалажног

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Потребно је
прибавити из
других извора

/

6.000.000,00 /
Буџет града

5.400.000,00 /
Буџет града

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току,
завршено)
Није започето

У току

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
индикаторе)

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

- Не

-

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

- Да
- Не

- Ангажовани
радници на
сакупљању,
транспорту,
сортирању и
припреми за
рециклажу
секундарних
сировина из отпада
- Повећан прилив
количина
секундарних
сировиунна из
комуналног отпада и
приход ЈКП Хигијена
од сек. сировина
повећан

Напомене за
даље планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

отпада из
домаћинстава
6.4.8 Едукације
и промоција
рециклаже,
посебно
намењена деци
и омладини

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току,
завршено)

1.100.000,00 /
Буџет града

695.253,00 /
Буџет града

Завршено

Носиоци

Секретаријат за
заштиту животне
средине, ЈКП
Хигијена

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
индикаторе)

- Да

-Издата два броја
часописа
- Едукативни
материјал
дистрибуирани
ученицима

Напомене за
даље планирање

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

7.1 Развој
локалне
енергетске
политике

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

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

30.130 ЕУР /
ИПА
РумунијаСрбија
4.520 ЕУР /
Град Панчево

25.008,45
ЕУР / ИПА
Румунија –
Србија
4.413,25 ЕУР
/
Град Панчево

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)
Завршено

Носиоци

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

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)
- Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Напомена за
даље планирање

- Организован
догађај „Зелени
спорт“ са око 100
учесника
- Прибављени
енергетски пасоши
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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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)

1.
3.000.000,00 /
Буџет града

1.
0,00

У току

2.
9.450.000,00 /
Буџет града

2.
0,00 /
Буџет града

2.400.000,00 /
Буџет града

1.800.000,00 /
Буџет града

Завршено

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Напомена за
даље планирање

Секретаријат за
инвестиције,
енергетски
менаџер

1. Не
2. Не

-

1. Потребно је
наставити
активност у
2020. години

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

- Да

- Извршена
енергетска санација 7
објекта - 4 школе и 3
месне заједнице

Носиоци
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето,
у припреми,
у току или
завршено)

Средства
приказана у
оквиру
1.2.5

Средства
приказана у
оквиру
1.2.5

У току

Носиоци

Надлежне
организационе
јединице ГУ

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

- Делимично

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Напомена за
даље планирање

- Донета одлука о
избору најбоље
понуде

- Потребно је
наставити
активности у
2020. години

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

8.1 Подизање
ефикасности
процеса
планирања
кроз
интерсекторск

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/извор
и
финансирања
у 2019.г.

8.1.1
Унапређење и
контрола
квалитета
израде планске
документације

Нису
потребна
средства

/

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)
У току

Носиоци

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
- Делимично

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
- Одржано 25
састанака Комисије за
планове

Напомене за
даље
планирање
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Програми/
Мере

у сарадњу

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/извор
и
финансирања
у 2019.г.

Измена и
допуна
Генералног
урбанистичког
плана Панчево

14.874.000,00
Уговор са
Градом

10.411.800,00
Буџет Града

Израда планова
генералне
регулације
(ПГР)
1.Измена и
допуна ПГР
целине 4АКараула са
Јабучким путем
и 4Б-Скробара у
насељеном
месту Панчево

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)
У току

У току
1.
11.205.600,00
/
Уговор са
Градом

1.
3.921.960,00
Буџет Града

2.
14,743.000,00
Уговор са
Градом

2.
5.160.050,00
Буџет Града

3.
9,720.000,00

3.
0,00

Носиоци

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

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)
- Делимично

- Делимично

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
Плански документ
објављен у
Службеном листу

Напомене за
даље
планирање

Плански документ
објављен у
Службеном листу

2. Измена и
допуна плана
генералне
регулације
целине 5 –
Кудељарац и
Новосељански
пут иза Надела
у насељеном
месту Панчево
3. Измена и
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/извор
и
финансирања
у 2019.г.

Уговор са
Градом

Буџет Града

4.
4,017.000,00
Уговор са
Градом

4.
0,00
Буџет Града

5. Измена и
допуна ПГР
Целина 2 –
Стрелиште са
хиподромом и
Војловица са
Тополом у
насељеном
месту Панчево

5.
661.800,00
Уговор са
Градом

5.
231.630,00
Буџет Града

6. Измена и
допуна ПГР
насеља
Качарево

6.
661.800,00
Уговор са
Градом

6.
463.260,00
Буџет Града

7. Измена и
допуна ПГР
Целина 11 –
комплекс
посебне намене
Израда планова
детаљне

7.
191.872,80
Уговор са
Градом

7.
0,00

допуна ПГР
Целина 10 у
насељеном
месту Панчево
4. Измена и
допуна ПГР
насељеног
места Омољица

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

У току

Носиоци

ЈП Урбанизам,
Секретаријат за

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

- Делимично

Плански документ
објављен у

Напомене за
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/извор
и
финансирања
у 2019.г.

1.
868.000,00
Уговор са
Градом

1.
607.600,00
Буџет Града

2.
1.950.000,00
Уговор са
Градом

2.
0,00
Буџет Града

3.
567.000,00
Уговор са
Градом

3.
0,00
Буџет Града

4.
1.108.128,00
Уговор са
Градом

4.
775.681,60
Буџет Града

5.
1.773.257,24
Уговор са
Градом

5.
0,00
Буџет Града

регулације
1. Измена и
допуна плана
детаљне
регулације
Подцелина 6ц –
Нова депонија
у насељеном
месту Панчево
2. ПДР блок 036
(Котеж 2) у
насељеном
месту Панчево
3. ПДР блок 034
(бараке у
насељеном
месту Панчево
4.ПДР за
магистрални
водовод
КачаревоБанатско Ново
Село
5.ПДР за
изградњу два
једнострука
прикључка 110
kV далековода

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

Носиоци

урбанизам,
грађевинске и
стамбенокомуналне
послове

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)
Службеном листу

Напомене за
даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.

Реализована
средства/извор
и
финансирања
у 2019.г.

6.
1.643.996,00
Уговор са
Градом

6.
1.643.996,00
Буџет Града

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани резултат
из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

- Не

-

- Делимично

- Запослени ЈП
Урбанизам
учествовали на 2
стручна скупа

Напомене за
даље
планирање

у Панчеву

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

6. ПДР за
подручје
северне
индустријскопословнопроизводне
зоне 2 у
Панчеву
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

Нису
планирана
средства

/

Није започето

Нису
планирана
средства

/

У току

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

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

9.1.1 Изградња
социјалних
станова
1. Пројектнотехничка
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
4. Израда
техничке

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)
У припреми

1.
1.026.014,00 /
Буџет града

1.
536.580,00 /
Буџет града

2.
37.625.483,00
/ Буџет града

2.
0,00 /
Буџет града

3.
20.000.000,00
/ Буџет града

3.
16.328.871,44
/ Буџет града

4.
15.000.000,00

4.
5.733.879,09 /

Носиоци

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

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

- Делимично

Напомене за
даље
планирање

У 2020. треба
завршити
активности
1. Издата грађевинска
дозвола

2. Издата грађевинска
дозвола и спроведен
поступак јавне
набавке (није
закључен уговор)
3. Издата грађевинска
дозвола

4. Издата грађевинска
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Програми/
Мере

9.3
Унапређивање
остваривања и
заштите
људских права

Активности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирања
у 2019.г.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

документације
и други
трошкови за
изградњу
стамбених
објеката (36
стамбених
јединица) потпројекат 7

/ Буџет града

Буџет града

дозвола

5. Израда
тех.документац
ије и други
трошкови за
изградњу 8
стамбених
јединица потпројекат 5
9.3.1 Едукације
против
трговине
људима и
кршења
људских права

5.
7.000.000,00 /
Буџет града

5.
45.000,00 /
Буџет града

5. Издата грађевинска
дозвола

500.000,00 /
Буџет града

500.000,00 /
Буџет града

Завршено

Носиоци

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

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

- Да

Индикатори
остварених резултата
(потврдити или
исправити планиране
вредности
индикатора)

Напомене за
даље
планирање

– Одржано 26
радионица којим је
обухваћено 830 деце
која су упозната са
ризицима и начинима
реаговања у
ризичним
ситуацијама
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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

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

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

15.514.580,00 /

15.514.580,00 /

Буџет града

Буџет града

Завршено

Нису
потребна
средства

/

950.000,00 /
Буџет града

0,00 /
Буџет града

Није започето

2.390.400,00
/
Буџет града

1.856.610,00 /
Буџет града

Завршено

Завршено

Носиоци

Градска
управа

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)
- Да

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

- Да

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

- Да

- Не

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
- Преко Порталу
е-управе
доступно 11
услуга
- Опремљено 6
шалтера са ПОС
терминалима
- Обучено 15
лица за рад на
ПОС
терминалима
- Утврђени
циљеви за 244
запослена лица
- Одобрени
извештаји о
оцењивању за
244 запослена
лица
-

Напомене за даље
планирање

Наставити
активности и у 2020.

- Потребно је
планирати средства
у истом износу и у
наредном периоду

- Информатор се
редовно
ажурира
- Информације се
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

Нису
потребна
средства

/

Завршено

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

– Градска управа

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

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

- Да

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
редовно
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

Напомене за даље
планирање

62

Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

10.1.9 Увођење
outsourcing
принципа за
специфичне
експертске и
consalting услуге
1. Стратегија
привлачења
инвестиција
2. Услуге за
припрему
предлога
пројеката
3. Услуге за
превођење

10.2
Стратешко,
пројектно,
програмско
планирање и
анализа
реализације

10.2.6 Реализација
интерсекторских
развојних
пројеката
1. Израда
пројектнотехничке
документација за
укрсно место –
кружни ток
саобраћаја код
СИВ у Панчеву
2. Изградња

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

1.
1.425.557,00
/
Буџет града
420.000,00 /
АПВ

1.
807.086,60
/
Буџет града
420.000,00 /
АПВ

2.
300.000,00 /
Буџет града

2.
82.950,00 /
Буџет града

3.
500.000,00 /
Буџет града

3.
94.380,00 /
Буџет града

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)
Завршено

У току

1.
1.000.000,00
/ АПВ
250.000,00 /
Буџет града

1.
0,00

2.

2.

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Градска
управа

- Да

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

- Да

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
- Текст
Стратегије за
привлачње
инвестиција
усвојен на већу
-Припремљена 2
предлога
пројекта уз
подршку
одабраних
консултаната

- У овој
активности су
наведена 3
интерсекторска
пројекта (2
инфраструктурна
и 1 „софт“
пројекат)

Напомене за даље
планирање

Потребно је у 2020.
г. прибавити
додатна средства за
консултанске услуге
при изради новог
развојног документа
у складу са Законом
о планском систему.
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Потамишког
колектора III фаза
3. Анализа
имплементације
Стратегије развоја
града Панчева
2014-2020
10.2.7
Успостављање
инструмената за
праћење, анализу
и ажурирање
усвојених
стратешких и
акционих планова
и пројеката
- Реализација
пројекта „Анализа
имплементације
Стратегије развоја
града Панчева
2014-2020“
- Пројекат
техничке подршке
„Процес
унапређења
планирања и
програмског
буџетирања града
Панчева“ Еxchange 5

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)

Напомене за даље
планирање

86.000.000,00/
УКУ АПВ
92.543.353,00 /
Буџет града
3.
800.000,00 /
АПВ
800.000,00 /

3.
0,00

800.000,00 /
АПВ
160.000,00 /
Буџет града

0,00 /
АПВ и Буџет
града

У припреми

Секретаријат
за привреду и
ек.развој, Тим
за
имплементац
ију
Стратегије
развоја града
Панчева
2014-2020

- Делимично

Нису
потребна
средства

/

У току

Секретаријат
за финансије,
Градска
управа,
ЈП/ЈКП

- Делимично

- Средства за
израду Анализе
имплементације
Стратегије
развоја града
Панчева 20142020 прибављена
из других извора
- 3 лица из
Градске управе
упозната са
новим законским
оквирон у
области
стратешког
планирања
- Одржане обуке
према плану

- Потребно је у што
краћем року
обезбедити
консултанта за
израду документа и
припремити се за
израду Плана
развоја града
Панчева 2021-2027
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Програми/
Мере

10.3
Унапређивање
локалних и
других
прописа

10.4
Управљање
имовином
града

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

10.3.1
Преиспитивање и
усаглашавање
локалних прописа

Нису
потребна
средства

/

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)
У току

10.3.2 Делегирање
локалних
иницијатива преко
покрајинских
одборника и
републичких
посланика

Нису
потребна
средства

/

- Упис имовине
града
(континуирана
активност)

Нису
потребна
средства

-Сређивање
евиденције
нефинансијске
имовине у
припреми
- Експропријација
земљишта

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Градска
управа, ЈП,
ЈКП

- Да

У току

Органи града

- Да

/

У току

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

Нису
потребна
средства

/

Завршено

Секретаријат
за имовину,
Секретаријат
за финансије,
Градско
правобранила
штво
Надлежне
организацион
е јединице ГУ

19.477.569,0
0/

2.817.352,79 /
Буџет града

У току

Секретаријат
за имовину,

- Спроведен
поступак

- Да

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
- Број донетих
одлука
годишње

Напомене за даље
планирање

- Иницијативе
поднете за
реконструкцију
Опште болнице
Панчево,
завршетак
изградње нове
зграде Завода за
јавно здравље
Панчево,
решавање дуга
Апотеке у Панч.
- Број решења за
упис
- Донете одлуке
Скупштине града
о поверавању
имовине на
коришћење
- Отклоњене
примедбе
наведене у
Извештају
Државне
ревизорске
институције
- За 4 парцеле
извршена
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Програми/
Мере

Aктивности/
пројекти

Планирана
средства /
извори
финансирањ
а у 2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања
у 2019.г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми, у
току,
завршено)

Буџет града

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

Нису
потребна
средства

/

У току

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Градско
правобранила
штво

експропријације за
приоритетне
пројекте

Секретаријат
за имовину

- Да

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
експропријација
земљишта
- 6 парцела је у
поступку
- Закључени
споразуми о
накнади са
власницима свих
парцела кроз које
планирани
гасовод пролази

Напомене за даље
планирање

Потребно је
наставити активност
у 2020.

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

11.1
Ревитализациј
а 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

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

Реализована
средства/
извори
финансирања у
2019. г.

1.
Нису
прибављена
средства из
других извора

Статус
активности
(није
започето, у
припреми,
у току или
завршено)
Није
започето

Носиоци

Секретаријат
за привреду и
економски
развој,
Секретаријат
за
инвестиције

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)
1. Не
2. Не

Напомена за даље
планирање

/
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

2.Реконструкциј
а Мученичке
улице (од
Б.Јовановића до
Николе 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

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања у
2019. г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Напомена за даље
планирање

2.
Нису
прибављена
средства из
других извора

Није
започето

Секретаријат
за
инвестиције

- Не

Током 2019.
нису
прибављена
средства из
других извора

Није
започето

- Не

130.000,00 /
Буџет града

Завршено

Секретаријат
за инвестици.,
Народни
музеј,
Секретаријат
за привреду
развој
ТОП,
Секретаријат
за привреду и

Средства ће
накнадно бити
обезбеђена

Средства нису
планирана у
2019. години

Нису
планирана
средства у
Буџету града.
Прибавити из
других извора.
Већ приказано
у 11.2.3.
130.000,00 /

- Делимично
(манифестација
Еко регата није

-

- Наставити
започете
активности

- Извештаји о
реализацији
манифестација/дог
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Тамиш за
спортске,
рекреативне и
културне
садржаје

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

11.2.3
Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација

11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре
на Поњавици
- Реализација
промотивних
активности у
оквиру

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања у
2019. г.

Буџет града

799.680,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)

800.000,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)

1.285.000,00 /
Буџет града

1.165.000,00 /
Буџет града

3.700.000,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)

3.700.000,00 /
Буџет града
(путем ТОП-а)

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

Средства
програма
приказана у
оквиру 5.4.1.
За ове намене
утрошено
508.500,00 /
Буџет града

Статус
активности
(није
започето, у
припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

економски
развој,
установе
културе,
удружења
грађана и
спортски
клубови

одржана због
измене Уредбе)

Завршено

Секретаријат
за привреду и
економски
развој, ТОП

- Да

Завршено

ЈКП Зеленило

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

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)
ађаја
- Дан Дунава: број
учесника преко 20
/број посетилаца
око 400
- Туристичке
вожње
катамараном биле
су реализоване 5
дана недељно
током пловне
сезове
- Манифестације
Дани Вајферта и
Ногодишњи базар
имају повећан број
учесника и
посетилаца (нпр.
на Новогодишњем
базару
очествовало 187
излагача, а
манифестацију је
посетило око 1.500
посетилаца)
- Број учесника
радионица
- Број
одштампаних
брошура

Напомена за даље
планирање
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Програми/
Мере

Активности/
пројекти

Годишњег
програма
управљања
парка природе
„Поњавица“ за
2019.

Планирана
средства /
извори
финансирања у
2019.

Реализована
средства/
извори
финансирања у
2019. г.

Статус
активности
(није
започето, у
припреми,
у току или
завршено)

Носиоци

Да ли је остварен
очекивани
резултат из АП
(да/не/делимично)

Индикатори
остварених
резултата
(потврдити или
исправити
планиране
индикаторе)

Напомена за даље
планирање

брошуре

Према достављеним подацима, табеларни преглед саставила:
Анђелија Борзановић, чланица Тима за имплементацију Стратегије
и сарадница у Одељењу за подршку пројектима
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