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I УВОД

1.1. Разлози за израду ревизије Стратегије развоја општине Панчево 2007-2025. године
Кровни стратешки документ града Панчева - Стратегија развоја општине Панчево 2007. - 2025. –
оперативна верзија, је припреман током 2004. и 2005. године од стране Саобраћајног инситута ЦИП, а
Скупштина општине Панчева га је усвојила 2007. године. Имајући у виду период када је настала и за који
је припремљена, Стратегија садржи више података који, из визуре 2014. године, нису више актуелни.
Значајно је промењен друштвено економски контекст у Панчеву, претпоставке макроекономског
окружења нису остварене, а криза која је задесила Панчево, Војводину, Србију и шире окружење у
периоду када је документ припреман, није се могла ни претпоставити.
Ревизија стратегије је прилика да
се преиспитају приоритетне мере и
пројекти који ће бити реализовани у
наредном периоду, као и да се развојни
правци града Панчева ускладе са
приоритетима Аутономне Покрајине
Војводине и Републике Србије.
Препорука Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу, развој
и локалну самоуправу јесте да се
стратегије
локалних
самоуправа
односе на период 2014-2020. године,
што је нови финансијски оквир ЕУ.
Намера града Панчева да ревидира
стратешки документ, поклопила се са
настојањем Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу, развој и
локалну самоуправу да све локалне самоуправе у АПВ имају стратегије развоја. Тим поводом у јуну 2013.
године расписан је Јавни позив за суфинансирање израде стратешких докумената. Град Панчево је, у
партнерству са Регионалном развојном
агенцијом „РЦР Банат“ из Зрењанина,
чији је један од оснивача, учествовао на
овом конкурсу и добио средства.Овим
пројектом могуће је убрзати активирање
релевантних регионалних и националних
планова, места и улоге града Панчева
у њима и самим тим очекује се да
општина Панчево генерално увећа
своју конкурентност на домаћем и
међународном тржишту.
Имајући у виду добра искуства у
имплементацији секторских стратегија:
Стратегија културног развоја Града
Панчева 2010-2015. године, Стратегија
бриге о младима општине Панчево
2007-2012., као и добре примере у имплементацији већег броја акционих планова, опредељење града
Панчева је да се ревизија Стратегије развоја изради сопственим ресурсима. Из тих разлога Градско веће
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града Панчева је 18.10.2013. године, донело Решење о формирању Тима за имплементацију пројекта
„Ревизија стратегије развоја града Панчева на период 2014-2020.“ којим су именована лица задужена
за израду нацрта текста стратегије. Тим за имплементацију чине: чланови Градског већа укључујући
градоначелника, запослени у Градској управи града Панчева, представник ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“, представник Регионалне развојне агенције РЦР „Банат“ Зрењанин и ангажовани
консултант за стратешко планирање.
Стратегија развоја општине Панчево 2007-2025.
Оперативна верзија третирала је седам приоритета (димензија):
-

институционална инфраструктура
економски развој и запошљавање
саобраћај
друштвени развој
просторно и урбанистичко планирање
заштита животне средине
смањење сиромаштва

Град Панчево је, у међувремену, усвојио и имплементирао већи број секторских стратегија:
-

Стратегија културног развоја града Панчева 2010-2015.
Стратегија бриге о младима општине Панчево 2007-2012. (у току је израда нове Стратегије)
Стратегија развоја спорта 2010-2014.
Стратегија приступачности јавних објеката и површина особама са отежаним
кретањем 2012-2015.
Акциони план за друштвену интеграцију Рома 2013-2016.
Локални акциони план за побољшање положаја Ромкиња у граду Панчеву 2013-2016.
Стамбена стратегија општине Панчево
Локални еколошки акциони план
Локални акциони план за запошљавање (усваја се и реализује на годишњем нивоу)
Стратегија развоја социјалне заштите 2014-2018.

У складу са надлежностима локалне самоуправе, специфичностима града Панчева, секторском
стратегијом чија је имплементација у току, као и недостајућим стратешким документима за поједине
области развоја, Град се определио да ревидирана стратегија обухвати пет праваца развоја:
- локални економски развој
- пољопривреда
- заштита животне средине
- урбанистичко планирање и инфраструктура
- друштвени развој
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1.2. Приказ реализације мера из Стратегије развоја општине Панчево 2007-2025. године
- Оперативна верзија
Ефикасно остваривање Стратегије развоја подразумева и праћење имплементације по
димензијама развоја посредством скупа индикатора. Приликом израде Стратегије развоја општине
Панчево 2007-2025. предложена је листа индикатора за институционалну, економску, друштвену
димензију, саобраћај и животну средину, али ови индикатори нису интегрисани у израду годишњих
планова и извештаја о раду организационих јединица, установа, јавних и јавних-комуналних предузећа.
Такође, нису приређени и усвојени кровни Акциони планови развоја, изузев Плана капиталних инвестиција
који је третирао период 2009-2012. године. Секторске стратегије усвојене у међувремену у појединим
областима су донекле премостиле овај недостатак. Без јасних показатеља резултата незахвално је
представљати степен реализације зацртаних стратешких циљева, али је могуће дати основне процене
по димензијама развоја из којих проистиче које су краткорочне и средњорочне мере реализоване у
највећој мери, које су занемарене или недовољно доследно реализоване, као и које мере и у будуће
морају представљати дугорочне или континуалне циљеве развоја града.
Анализа реализације краткорочних, средњорочних и дугорочних циљева, као и мера и активности
Стратегије развоја општине Панчево 2007-2025. обухвата период до марта 2014. године.
У Димензији институционалне инфраструктуре дефинисанa су 2 циља, 17 мера и 40 активности.
У потпуности је реализована мера увођења контроле у процес спровођења поступка Јавних набавки
на нивоу локалне самоуправе и формирање услужног центра. Рад локалне самоуправе је у великој
мери модернизован, али не и стандардизован. На средњем нивоу је реализација мера регионалног
повезивања општина ради решавања заједничких инфраструктурних проблема, која је покренута само
у области припреме регионалне депоније. Мере које су најмање реализоване односе се на јачање
промоције општине за нове инвестиције путем опремања земљишта примарном инфраструктуром и
формирање базе података о инфраструктури.У наредном периоду потребно је институционално решити
питање планирања и праћења развоја инфраструктуре у граду, између осталог оснивањем организационе
јединице у оквиру локалне самоуправе. Такође, потребно је ставити акценат на недовољно развијену
партиципативну демократију и активно учешће у доношењу и измени закона и прописа.
У Димензији економског развоја и запошљавања дефинисано је 5 циљева, 9 мера и 21 активност.
Основан је Савет за запошљавање који путем годишњих локалних акционих планова реализује мере
за унапређење запошљавања, а нарочито прве шансе за приправнике и младе стручњаке без радног
искуства. Поља на којима је најмање постигнуто односе се на регионализацију и оптимизацију рада
ЈП и ЈКП, као и дефинисање стимулативних мера, изградњу техно-паркова, инкубатор центра, развој
кластера у индустрији, пољопривреди и туризму, превасходно због недостатка комунално опремљеног
земљишта у власништву града. Остварени резултат није постигнут ни када је реч о повећању броја
опремљених локација за инвестирање које су у својини града, али је један број локација за инвестирање
у јавној и приватној својини идентификован и маркетиншки обрађен, тако да је доступан потенцијалним
инвеститорима. Институт градског менаџера није уведен, а институт градског архитекте је постојао само
у краћем периоду.
Димензија саобраћаја покривала је 5 циљева, 18 мера и 44 задатка. Две краткорочне мере
су реализоване у потпуности: ограничење брзине возила у граду по моделу 50/30/10 и оснивање
организационе јединице за саобраћај. Активности које нису реализоване су израда саобраћајне студије
за град Панчево, аутоматско управљање саобраћајем, стимулације за набавку нових возила, оснивање
фонда за такве стимулације, стимулисање приватних улагања у еколошки прихватљива превозна средства
градског саобраћаја, повезивање бициклистичких стаза у зелени појас, стимулисање интермодализма у
путничком и робном саобраћају у граду и окружењу, увођење система јединствене возне карте, као и
анализа утицаја саобраћаја на здравље. Највећа пажња посвећивана је уређењу услуга такси превоза,
а пројекат „Дан без аутомобила“ установљен је једном годишње, али његова примена је веома брзо
престала. Савремени систем видео надзора постоји само на једној локацији у граду. Након приватизације
Луке Дунав унапређење превоза робе речним путем потпуно је занемарено. Очекују се позитивни
ефекти и растерећење робног саобраћаја у Панчеву након изградње обилазнице у Борчи, реконструкције
железнице и изградње винчанског моста, што су инвестиције које се воде на републичком нивоу.
У Димензији Друштвени развој где је дефинисано 4 циља, 13 мера и 28 задатака, готово
све активности су започете или реализоване. Нереализоване активности односе се на програм
рационализације запослених и социјалног програма технолошког вишка, израде плана
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развоја људских капацитета, израде програма „Здрава храна“, стимулисања алтернативних
облика предшколског васпитања и образовања, формирања Школске управе за Јужни
Банат са седиштем у Панчеву, развијања и брендирања манифестационог туризма кроз
маркетинг на домаћем и страном тржишту и регулисања јавног интереса у сектору медија.
У Димензији Просторно и урбанистичко планирање постављена су 3 циља, 7 мера и 32 задатка.
Изостало је планирање урбанистичког развоја, скраћивање времена за доношење просторних и
урбанистичких планова, повећање ефикасности у раду Градске управе и ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“. Такође нису довршени планови регулације за насељена места на територији града
Панчева, координација израде просторних и урбанистичких планова са суседним општинама, нити
је предвиђена градња обилазнице око Панчева. ГИС систем је уведен само делимично и треба га
континуално развијати.
У Димензији Заштита животне средине наведен је 1 циљ, 5 мера и 123 задатка. Ова Димензија
обухвата највише конкретних задатака, а већина је средњорочног карактера. Локални еколошки план
није ажуриран, али је реализован велики део активности, посебно оне које се односе на индустријски и
опасан отпад.Наведене активности усклађене су са новим прописима којима је регулисано управљање
отпадом. Води се локални катастар загађивача, као и катастар зелених површина, донети су програми
заштите животне средине у фабрикама ЈИЗ (с тим да су реализовани углавном у оквиру НИС РНП и
делимично у оквиру ХИП ‘’Петрохемије’’). Реализују се пројекти гасификације и топлификације, започете
су активности на водоснабдевању северних села. По питању управљања отпадом донет је план, отворен
рециклажни центар за комунални отпад, решено привремено складиштење анималног отпада, урађени
су пројекти санације за 5 сеоских сметлишта, формиран је локални фонд за заштиту животне средине,
врши се мониторинг квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, буке и полена, и о резултатима информише јавност. Такође је урађен генерални пројекат третмана отпадних вода за град Панчево
и насељена места, и именовани управљачи за сва заштићена природна добра. Активности које нису
реализоване у претходном периоду су мониторинг квалитета земљишта, санација загађења земљишта
услед НАТО бомбардовања, санација градске депоније, изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода, доношење ЛЕАП-а, Локалне агенде 21 као и Плана заштите од хемијског удеса.
У Димензији Смањење сиромаштва наведен је 1 циљ, 6 мера, 13 задатака. У оквиру ове
Димензије донета је Стратегија за друштвену интеграцију Рома као и годишњи локални акционих
планови запошљавања и Стратегија социјалне заштите са акционим планом. Неопходно је формирати
фонд за подршку малим и средњим предузећима, увести већи степен субвенција за самозапошљавање и
отварање нових радних места, израдити базу података о социјалној структури становништва, проширити
и стандардизовати услуге социјалне заштите. Ставити акценат на већи степен интеграције Рома као и
већи степен социјалне сигурности за осетљиве категорије, у које спадају и радници фирми у стечају тј.
реструктурирању.
1.3. Методологија процеса планирања и израде документа
Тим за ревизију Стратегије развоја града Панчева за период 2014-2020. године (у даљем тексту
„Тим“) је отпочео са активностима доношењем временског плана активности који је обухватао неколико
фаза:
- формирање и едукација Тима за вођење процеса планирања и израду стратегије
- снимање почетног стања, идентификовање кључних проблема и развојних потреба, анализа
ресурса
- дефинисање мисије и визије развоја града
- дефинисање развојних приоритета, мера и активности за њихову реализацију
- израда Акционог плана
- спровођење процедуре усвајања
- медијска промоција процеса и исхода.
Тим се определио за партиципативни приступ планирању развоја града. Разлог за овакву
одлуку је што објективније сагледавање кључних проблема у животу града, и прикупљање аутентичних
иницијатива и препорука за развој од стране различитих интересних група и грађана. У том циљу је у фази
снимања почетног стања, поред прикупљања података из различитих сектора, одржано 13 састанака са
фокус групама чији кључни актери су корисници у одређеној области привреде, пољопривреде, заштите
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животне средине, просторног и урбанистичког планирања и друштвеног развоја. На састанцима фокус
група учествовало је укупно 279 стручњака, приватних предузетника, јавних радника, представника
установа, ЈП, ЈКП и ОЦД. У наведеним областима су идентификовани кључни проблеми и потребе, узроци
проблема и могућа решења. Иницијативе и предлози фокус група су разматрани на састанцима Тима и
имплементирани у текст стратегије у Анексу 1 - Анализа почетног стања, као и у Плану мера и активности.
Због потребе и намере да се у процес израде ревизије стратегије укључи општа јавност и што више
субјеката, конструисане су три анкете:
- општа анкета за грађане
- анкета за привредне субјекте
- анкета о животној средине за грађане.
Анкете су биле доступне грађанима, установама, привредним организацијама и ОЦД у елекронској
форми на сајту града Панчева и преко facebook странице града два месеца. Штампану верзију грађани су
могли добити у месним заједницама, Градском услужном центру, Скупштини града, Центру за културу.
У општој анкети грађани су наводили у каквом граду желе да живе, како виде град Панчево
2020.
године,
шта
виде
као
најзначајније
развојне
потенцијале, а шта оцењују као
највеће слабости града Панчева
и давали предлоге у вези развоја
града. Анкети се одазвало 748
учесника.
Анкета
за
привредне
субјекте је достављена на адресе
130 привредних организација и
обухватала је питања о њиховом
пословању,
тешкоћама,
развојним
плановима
и
предлозима за унапређење
пословног амбијента у граду
Панчеву.
Прикупљени
су
подаци од 56 предузећа и 29
предузетника који запошљавају
1.779 лица.
Анкетом
о
животној
средини
обухваћена
су
најважнија питања о стању
животне средине у граду и предлози за побољшање стања, о чему се изјаснило 223 грађана.
Подаци из свих анкета су разматрани и имплементирани у текст Стратегије.
Након анализе почетног стања, Тим је припремио стратешке циљеве и методологију за утврђивање
приоритета, на основу које је Колегијум градског Већа дефинисао 11 стратешких приоритета.
Преднацрт Стратегије је упућен на разматрање Градском већу града Панчева, које је 20. августа
2014. године прихватило текст и упутило га на јавну расправу у трајању од 20 дана. Тим је организовао
јавну расправу током које је одржано 11 јавних скупова у граду и насељеним местима, и на којима је
директно учествовало 183 заинтересованa стручњака, представника установа, привредних организација,
ОЦД и грађана. У току јавне расправе стигло је 50 предлога и примедби на Преднацрт у писменој
форми путем посебно припремљеног обрасца који је био доступан на сајту града, у МЗ и Услужном
центру Градске управе. Прикупљене примедбе и предлози су обрађени и уврштени у текст, на основу
чега је припремљен Нацрт стратегије развоја града Панчева 2014-2020. и упућен Градском већу ради
разматрања и утврђивања предлога Скупштини града Панчева.
Стратегија развоја града Панчева 2014-2020. усвојена је на седници Скупштине града Панчева
одржаној 24. октобра 2014. године. Усвајањем овог стратешког документа Стратегија развоја општине
Панчево 2007-2025. - оперативна верзија, стављена је ван снаге.
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1.4. Основни подаци о Панчеву
Подручје града Панчева налази се у Републици Србији, у Јужном Банату у поречју Дунава, Тамиша
и Надела. Граничи се на северу са општинама Опово и Ковачица, на североистоку са општинoм Алибунар,
на истоку са општином Ковин и на југу и западу са градом Београдом. Јужну и западну границу чине реке
Тамиш и Дунав.
Подручје града Панчева заузима простор између 44,39 и 45,02 северне географске ширине и 20,32
и 20,55 источне географске дужине. Територија града покрива 75.628,79 ха или 756,29 км2. Општина
Панчево се састоји од десет насељених места: Панчево, Јабука, Качарево, Глогоњ, Банатско Ново Село,
Долово, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново.
Захваљујући повољном географском положају, град Панчево има предуслове за динамичан развој
јер се налази на 17 км од града Београда. Природни фактори су били одлучујући у формирању насеља
па је Панчево, као и већина других насеља, подигнуто на ободу лесне терасе и алувијалне равни. Шире
посматрано, град Панчево је на граници између планинског и брдовитог предела на југу и равничарског
на северу.
Град Панчево има директан излаз на реке Дунав и Тамиш. Река Дунав као међународни пловни пут
- “Коридор 7” је од великог значаја, јер су њиме повезане развијене земље средње Европе са аграрним
земљама доњег Подунавља.
Поред изласка на реке, кроз град Панчево
пролази и више главних магистралних путева и то:
- Е-70 међународни пут и железничка пруга БеоградПанчево-Вршац-Темишвар; на овом правцу
се одвија и највећи део међународног промета
Републике Србије и Републике Румуније
- Магистрална пруга Кикинда-Зрењанин-ПанчевоБеоград, као и државни пут I реда М-24.
Град Панчево је оснивач 38 јавних служби: 2 јавна
предузећа, 14 јавних комуналних предузећа 9 домова
културе у насељеним местима, Предшколске установе,
Центра за таленте, Културног центра Панчева, Градске
библиотеке, Народног музеја, Историјског арива, Завода
за заштиту споменика културе, Јавног радиодифузног
предузећа РТВ Панчево, Дома здравља, Апотеке и
Туристичке организације. Панчево је и седиште једног
броја покрајинских и републичких установа: Центар
за социјални рад, Установа за смештај и збрињавање
старих лица, Дом за децу без родитељског старања,
Дом за слепе и слабовиде, Дом за лица ометена у
менталном развоју, Филијала Националне службе за
запошљавање, Филијала пензијског и инвалидског
фонда, Општа болница, Служба за катастар. У граду
је активно преко 70 организације цивилног друштва,
а годишње се одвија око 150 културних, спортских и
привредно-туристичких манифестација.
Посебан ресурс града Панчева је велики број
збратимљених градова и регија из више европских
земаља: Булоњ Бјанкур у Француској, Решице у
Румунији, Занштад у Холандији, Ставрополис и
Неаполис у Грчкој, Приједор и Мркоњић град у
Републици Српској, Куманово у Македонији, московска
област Воскресенск и Ступино у Русији, провинција
Равена у Италији, град Боњхад у Мађарској, Бела
Слатина у Бугарској и Михаловци у Словачкој.
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II ВИЗИЈА И МИСИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО У БУДУЋНОСТИ
Грађани Панчева виде свој град у наредних шест година превасходно као град са великим
бројем малих и средњих предузећа, породичним бизнисом и занатским радњама, као културни центар
у којем се одржавају фестивали, манифестације и други културни догађаји, али и као град са развијеном
пољопривредном производњом, великим привредним предузећима и компанијама.
Грађани су оценили да су главни развојни ресурси града Панчева реке Дунав и Тамиш, велике
површине квалитетног пољопривредног земљишта, културно индустријско наслеђе са старим градским
језгром и близина Београда са великим тржиштем роба и услуга.
Као главне слабости града препознате су неразвијена туристичка понуда и недостатак смештајних
капацитета, недовољна ефикасност јавних служби у пружању услуга грађанима, дуготрајан процес
ликвидације и приватизације друштвених предузећа, неискоришћеност потенцијала сеоског подручја,
недостатак зелених површина и „слаба плућа града“, застарео систем комуналне инфраструктуре,
недовољно опремљеног земљишта за пословне и индустријске зоне и раст сиве економије.
Приоритети у области заштите и очувања животне средине, у наредних 6 година у граду Панчеву
су: побољшање квалитета ваздуха, санација и затварање неусловних депонија, изградња постројења
за пречишћавање отпадних вода, пошумљавање и озелењавање градске територије, изградња
канализационе инфраструктуре и увођење савременог система управљања комуналним отпадом. На
основу иницијатива учесника у процесу израде стратегије и мишљења најшире јавности, водиље у
развоју града Панчева су:

Визија
Град Панчево, место са већим бројем малих и средњих предузећа, опремљеним радним
зонама, са бројним занатским радњама, развијенијом пољопривредном производњом,
изграђеним модерним насељима, развијенијом туристичком понудом, чистијим рекама,
уређеним обалама, шеталиштима, плажама, са више зеленила и уређеним старим градским
језгром. Број запослених ће се, сходно претходно наведеном, повећати, а број социјално
угрожених породица и појединаца смањити. У граду ће одговорно функционисати јавне
службе, кроз примену ефикаснијих процедура и механизама за пружање услуга грађанима и
побољшање квалитета живота и рада.

Мисија
Носиоци јавних функција ће спроводити стратешке циљеве и приоритете, у предвиђеним
роковима, уз рационално коришћење свих расположивих ресурса за подршку одрживом,
равномерном и целовитом развоју града Панчева. Локална самоуправа са Јавним, Јавним
комуналним предузећима и установама ће на законит, професионалан и ефикасан начин, уз
коришћење свих доступних извора и средстава финансирања као и савремених научних знања,
спроводити планиране пројекте, мере и активности у сарадњи и партнерству са приватним и
цивилним сектором.
У локалној заједници ће се, у реализацији стратешких циљева, заговарати и примењивати следећи
принципи и вредности:
- поштовање људских права и достојанства
- стварање једнаких шанси за све
- обезбеђивање учешћа грађана у доношењу одлука од општег значаја
- ефикасност и доступност услуга грађанима у средини у којој живе
- јавност рада јединица локалне самоуправе, установа, ЈП и ЈКП.
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III РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
Концепт одрживог развоја подразумева процес промена унутар кога су коришћење ресурса,
усмеравање инвестиција, оријентација технолошког развоја и институционалне промене повезане
и омогућавају коришћење садашњих и будућих потенцијала ради задовољења људских потреба и
аспирација. То значи да реализација постављених циљева, која би омогућила раст и развој у оквиру
једног сектора, не би смела да доведе до запостављања раста у другом сектору. Потребно је да стратешки
циљеви буду економски, социјално и еколошки одрживи, што нужно захтева интерсекторски приступ,
како у процесу планирања, тако и у процесу њихове реализације.
Одрживост је условљена целовитошћу и синергијом, а без достигнутог друштвеног консензуса
нема привредног и друштвеног развоја. Дакле пут „ка бољем“ је „поплочан“ друштвеним консензусом
који се ослања на: ресурсе („да знам чиме располажем“), визију („да видим будућност“), знање („да
знам шта не знам“) и вољу („да издржим и да спроведем“).
На основу анализе почетног стања, идентификације кључних проблема, могућих решења у
оквиру расположивих ресурса града Панчева и шире друштвене заједнице, утврђени су развојни циљеви
по областима.

Локални економски развој
Кључни проблеми у области локалног економског развоја су: негативан имиџ града Панчева, непостојање
опремљених радних зона, нерешени имовинско правни односи, неискоришћени развојни ресурси,
непостојање туристичке инфраструктуре
и туристичке понуде града Панчева,
спорост градске администрације и других
јавних служби у процесу прибављања свих
врста дозвола, непотпуна комуникација
јединице
локалне
самоуправе
и
привредника, локални прописи који
не прате нове трендове у пословању,
одсуство пословних активности у центру
града, висока незапосленост.
Кључни ресурси: повољан геостратешки
положај Панчева, богато културно
индустријско наслеђе (brownfield) и велики
број напуштених предузећа, близина
Београда, развијена локална самоуправа,
мрежа
Јавних,
Јавних
комуналних
предузећа и установа.
Кључне препоруке: инфраструктурно опремити радне зоне и фазно планирати опремање greenfield
локација, креирати моделе искоришћења ресурса „напуштених предузећа“ и других brownfield локација
и објеката, увести редовне консултације са привредним сектором у циљу стварања повољног пословног
окружења, промовисати концепт предузетништва, примењивати јавно-приватно партнерство, пружати
подршку почетницима у бизнису, ажурније усклађивати локалне са покрајинским и републичким
прописима.
Развојни циљеви:
- унапређивање пословног амбијента
- повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области локалног 		
економског развоја и запошљавања
- развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда.
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Пољопривреда
Кључни проблеми: значајне површине у атару су закоровљене и обрасле шикаром, атарски путеви су
лошег квалитета и сужени, недостатак ветрозаштитних појасева, нефункционалност каналске мреже
услед нередовног одржавања, низак ниво културе у понашању пољопривредних произвођача према
земљишту, атарским путевима, каналима, одлагању отпада, што доводи до запуштене и деградиране
инфраструктуре атара, помор дивљачи и загађеност атара последица су непрописног одлагања
амбалаже од пестицида, остатака пестицида, хемијски третираног семена и прекомерне употребе
пестицида, недовољни су ефекти увођења пољочуварске службе, недовољно је уважавање захтева и
предлога пољопривредних произвођача од стране града, недовољна издвајања из градског буџета за
пољопривреду, недовољна подршка развоју пчеларства, производњи лековитог биља, сточарства и ловног
туризма, слаба сарадња земљорадничких задруга и удружења пољопривредних произвођача,постоје
тешкоће у пласману пољопривредних производа, није спроведена комасација, парцеле према катастру
се не подударају са стањем на терену, велика миграција радно способног сеоског становништва у град.
Кључни ресурси: земљиште од 1. до 4. класе заузима ¾ укупних пољоприврдних површина а пољопривредне
површине чине 83,38% територије града Панчева, постоје природне погодности за ратарску, воћарску и
виноградарску производњу, близина великог тржишта погодног за пласман пољопривредних производа,
традиција и обученост становништва у бављењу пољопривредном производњом, значајан број
образованих пољопривредника спремних на примену иновација у производњи и тржишном приступу,
могућност пласмана пољопривредних призвода кроз туризам, ресурси за развој ловног туризма
(распрострањеност дивљачи, активно 500 ловаца), развијене привредно туристичке манифестације.
Кључне препоруке: ускладити катастарско стање земљишта у државној и приватној својини са стањем
на терену кроз спровођење комасације у свим катастарским општинама, утврдити површине за
пошумљавање и деградиране површине пренаменити у шумско земљиште, подстицати формирање
земљорадничких задруга, редовно одржавати каналску мрежу, изградити прелазе преко канала и
извршити реконструкције канала, изградити отворену каналску мрежу за сва насеља, спроводити
програме едукације становништва о мерама одржавања канала, понашања и рада са машинама у
простору око канала.
Развојни циљ:
- унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре

Заштита животне средине
Кључни проблеми: Панчево је сврстано у подручја загађене и деградиране животне средине са
прекомерно загађеним ваздухом, суспендованим честицама чађи, које имају негативан утицај на човека,
биљни и животињски свет. Квалитет воде за пиће у Долову, Качареву, Јабуци, Глогоњу и Банатском Новом
Селу не задовољава стандарде, а непречишћене отпадне воде из индустријских постројења и комуналног
система без третмана се упуштају у водотоке, мелиоративне канале, водопропусне септичке јаме и у
појне бунаре. Постоји ризик од загађења воде, земљишта, ваздуха и здравља људи услед коришћења
неусловних депонија и постојања великог броја „дивљих“ одлагалишта отпада. Ниво озелењености у
граду је 12 пута мањи у односу на норму за градове на рекама.
Кључни ресурси: урађен је Генерални пројекат третмана комуналних отпадних вода са претходном
студијом оправданости за град Панчево и сва насељена места. Просторним планом града Панчева
предвиђено је да се површине под шумама и шумским земљиштем са 2147,91 ha повећају на 2453,14 ha.
Донета су два плана - Локални план управљања отпадом за град Панчево и Регионални план управљања
отпадом за регион Панчево/Опово. Обезбеђена су финансијска средства за завршетак Регионалне
депоније у Панчеву“, садржај тешких метала у земљишту на испитиваним локалитетима омогућава производњу здравствено безбедне хране.
Кључне препоруке: обезбедити редован мониторинг квалитета ваздуха, површинских и подземних вода
и земљишта, очувати и побољшавати квалитет пољопривредног земљишта, реализовати пројекте санације и затварања постојећих депонија и пуштање у рад нове санитарне депоније, реализовати пројекте
озелењавања, повећати проценат учешћа обновљивих извора енергије у укупној производњи и потрошњи енергије, обезбедити подстицајне мере за примену мера енергетске ефикасности у зградарству
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и енергетску санацију објеката, повећати број програма и активности које се финансирају из локалног
фонда за за заштиту животне средине.
Развојни циљеви:
- побољшање квалитета животне средине
- развој одрживог система управљања отпадом
- подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Урбанизам и инфраструктура
Кључни проблеми: град нема евиденцију своје имовине и не врши редовно упис, недовољно је учешће
јавности током јавног увида. Урбанистички планови су делом предуга процедура за доношење планова,
а делом недовољно одређени да би били јасни за спровођење. Захтеви који се упућују Секретаријату
за урбанизам нису комплетни, непотпуна је комуникација са странкама у процесу праћења статуса
предмета, јавне службе рестриктивно тумаче прописе, непримерено је проширење грађевинског реона
у насељним местима. Поједине локације у центру су неактивне због превисоких трошкова опремања
и мале дозвољене квадратуре/спратности, видан недостатак локација за изградњу више породичних
објеката. Град нема где да се шири, не постоји мапа власништва у планским документима, а проблеми
прикључака су присутни у новоизрађеним улицама. Код мањих парцела проблем настаје услед
прописаног процента зелене површине, скупа је сагласности за градњу од стране Завода за заштиту
споменика културе, скупи прикључци на магистрални пут, недовољан број паркинг места на јавним
површинама, енергетска ефикасност објеката у Панчеву је на ниском нивоу.
Ресурси: развијена институционална инфраструктура у области урбанизма, планирања и комуналних
услуга, донет велики број планских докумената, започета изградња водоводне и канализационе мреже
на целој територији града, развијена грејна мрежа, повезаност са важним саобраћајним коридорима,
постојање Луке Дунав на територији Панчева, међународни бициклистички путеви Еуро Вело 6 и 11.
Препоруке за развој: оформити саветодавно тело које би се бавило питањима од значаја, активирати
Старо градско језгро као пословно-туристичку зону, одредити зоне у којима су дозвољене производне
активности, обезбедити нове локације за стамбену изградњу, презентација нацрта планова у месним
заједницама у насељеним местима и локалним медијима, унапредити сарадњу ЈП Дирекције,
Секретаријата за урбанизам и Комисије за планове, припремати разумљиви информативни материјал
у циљу већег учешћа јавности приликом јавног увида, учинити доступним јавности информације о
изградњи/рекострукцији улица, проглашењу улица, експропријацији земљишта и комуналном опремању,
редовно издвајати средства за експропријацију земљишта, омогућити доступност информација о
условима градње путем интернета, подстицати пројекте ЕЕ, дефинисати и спроводити мере саобраћајне
политике у правцу еколошки прихватљивијих решења и масовнијег коришћења бицикала на територији
града, обезбедити више паркинг места, на одређеним линијама ЈГС увести аутобусе малог капацитета,
спроводити мере ЕЕ на објектима јавне намене, увести мераче потрошње топлотне енергије и енергената.
Развојни циљеви:
- унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде просторног плана и 		
урбанистичких планова
- унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града.

Друштвени развој
Кључни проблеми: део локалних прописа је застарео, у различитим одлукама и правилницима
неусклађено је регулисање исте материје, недовољна међусекторска сарадња јавних служби, недовољна
територијална доступност различитих услуга грађанима у насељеним местима, није заживела пракса
програмског буџетског планирања, релативно незадовољство грађана квалитетом услуга и ефикасношћу
у раду јавних служби, постојање неформалних насеља и нелегализованих стамбених објеката у којима
живе ромске породице.
Кључни ресурси: развијена мрежа васпитно-образовних установа, установа социјалне и здравствене
заштите, културе и спорта, локална самоуправа са високим нивоом институционалне инфраструктуре,
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велики број профилисаних и активних ОЦД, локални медији, донете секторске стратегије и акциони
планови, дефинисане локације за изградњу станова социјалног становања, развијено партнерство са
међународним организацијама у коришћењу донаторских средстава.
Кључне препоруке: модернизација опреме и процеса рада јавних служби и подизање капацитета
људских ресурса, унапређење и развијање праксе интерсекторске сарадње, унапређивање јавности у

раду јавних служби, боља доступност информација од значаја за остваривање права и задоваљавање
потреба грађана, повећање територијалне и физичке доступности свих врста услуга и програма, подизање
капацитета људских ресурса у области програмског буџетирања у јавним службама, урбанистичким
плановима дефинисати локације за изградњу станова за потребе социјалног становања које су економски
и социјалне одрживе за кориснике, покренути активности на легализацији ромских насеља, конкурсе
града Панчева намењене пројектима и програмима ОЦД конципирати тематски, у складу са стратешким
приоритетима.
Развојни циљеви:
- модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније коришћење надлежности
локалне самоуправе и
- унапређивање социјално-економског положаја друштвено-осетљивих група
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У процесу планирања дефинисани су следећи стратешки приоритети:
Ранг ПРИОРИТЕТ
Општи показатељи

Сектори деловања

1.

Унапређивање пословног
амбијента

-опремљене радне зоне
-пројектно-техничка
документација
- укљученост привредних
субјеката
-научни и стручни скупови
-измене локалних прописа

-ЛЕР
-урбанистичко планирање
и изградња
-привреда
-комунални послови
-пореска политика

2.

Повећање запослености кроз
увођење стимулативних мера
у области локалног економског
развоја и запошљавања

-подстицаји за почетнике у
бизнису и технолошке вишкове
-обуке незапослених за
дефицитарна занимања
-коришћење пословног
простора

-локална самоуправа
-пореска политика
-привреда
-социјална заштита

3.

Унапређивање комуналне
инфраструктуре на целој
територији града

-водовод и канализација
-грејање
-саобраћај
-отпад
-објекти и површине јавне
намене

-локална самоуправа
-комунални послови
-урбанистичко планирање
и изградња
-заштита животне ср.

4.

Унапређивање
пољопривредне
производње и атарске
инфраструктуре

-квалитет пољопривредног
земљишта
-каналска мрежа, атарски
путеви и отресишта
- едукације пољопривредника
-план комасације
-удруживање произвођача
-закуп пољ. земљишта
-програми подршке
производњи

-локална самоуправа
-пољопривреда
-заштита животне ср.
-урбанистичко планирање
и изградња
-комунални послови

5.

Побољшање квалитета
животне средине

-катастар загађивача
-количина зелених површина
-квалитет ваздуха, воде и
земљишта
-ревитализована подручја
-начин грејања

-локална самоуправа
-заштита животне ср.
-комунални послови
-урбанистичко планирање
и изградња

6.

Развој одрживог система
управљања отпадом

-комунална опремљеност
-посебни токови отпада
-укљученост грађана
-локални прописи

-локална самоуправа
-комунални послови
-заштита животне ср.
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7.

Подизање нивоа енергетске
-локалне одлуке
ефикасности и коришћења
-кампање
алтернативних извора енергије -едукације
-стамбени и јавни објекти
-мере уштеда енергије
-чисте технологије
-примена принципа добре
праксе и одрживог развоја

-локална самоуправа
-урбанистичко планирање
и изградња
-заштита животне ср.

8.

Унапређивање процеса
планирања у циљу
квалитетније израде
просторног плана и
урбанистичких планова

-јавне презентације планова
-учешће грађана
-учешће стручњака
-интерсекторска сарадња
-интегративни приступ
-претходне анализе

-локална самоуправа
-урбанистичко планирање
и изградња
-заштита животне ср.

9.

Унапређивање социјалноекономског положаја
друштвено-осетљивих група

-базе података о социјалној
структури становништва
-становање и запошљавање
-остваривање људских права

-локална самоуправа
-социјална заштита
-урбанистичко планирање
и изградња

10.

Модернизација и
унапређивање рада
јавних служби и потпуније
коришћење надлежности
локалне самоуправе

- доступност услуга
-јавност у раду
-програми стручног
усавршавања
-коришћење IT алата
-интерсекторска сарадња
-локални прописи
-мониторинг стратегија и
акционих планова

-локална самоуправа
-комунални послови
-информисање

11.

Развој туризма, укључивање
туристичке понуде Панчева у
понуду Београда

-туристичка инфраструктура
-туристичка понуда града
-програми
-акциони планови
-бициклистичке стазе

-локална самоуправа
-туризам
-урбанистичко планирање
и изградња
-заштита животне ср.
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IV ПЛАН МЕРА И АКТИВНОСТИ
Да би се омогућило усмеравање и праћење кретања ка одрживом развоју потребно је да
буду квалитативно дефинисани општи интерсекторски и интегрисани развојни циљеви, одабран
сет индикатора који обезбеђује могућност праћења реализације циљева, опис и оцена достигнутог
нивоа развоја у претходном периоду и циљеви операционализовни кроз конкретне пројекте, мере и
активности планиране у одређеним временским интервалима са дефинисаном одговорношћу за њихову
реализацију.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1 : Унапређивање пословног амбијента
Програми/
Активности/
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
пројекти
реализац.
1.1 Програм
1.1.1 Оснивање Фонда за 2015.
Градско веће,
Одлука, годишњи
мера подршке развој привреде
Секретаријат за
програми и планирана
за развој
привреду и економски средства
МСПП
развој, Привредни савет
1.1.2Сарадња са
пословном заједницом

2014-2020. Секретаријат за
Консултације поводом
привреду и економски одређивања висине
развој, Привредни савет накнада и такси и
сл., праћење ставова
пословне заједнице о
квалитету пословног
окружења, анкете,
сајмови, семинари

1.1.3 Промовисање
концепта
предузетништва и
подизање нивоа
предузетничке културе

2014-2020. Секретаријат за
Број одржаних
привреду и економски промоција, додељене
развој, Привредни савет награде за најбоље
привреднике,
послодавце, конкурс за
иновативне пословне
идеје, организовање
„Дана науке и развоја“

1.1.4 Дефинисање зоне 2015-2016. Градско веће,
унапређеног пословања
Секретаријат за
у Старом градском језгру
привреду и економски
развој, Дирекција

Успостављена зона,
утврђени критеријуми
пословања и мере
подршке, број
предузетника у Старом
градском језгру

1.1.5 Израда студије
browfield објеката
и локација, са
потенцијалним
решењима за њихову
ревитализацију

Утврђивање концепта и
методологије, укључени
стручњаци, израђена
студија

2015- 2017. Градско веће,
Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Привредни
савет, Завод за заштиту
споменика културе, ЈП
Дирекција
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1.2
Унапређење
привлачења
инвестиција

1.2.1 Формирање
центра за издавање
грађевинских дозвола
(ЦИД)

2015- 2016. Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Служба за
заједничке послове, ЈП
Дирекција, ЈКП

Обезбеђивање
техничких и људских
ресурса, успостављање
процедура, потписани
протокол о сарадњи,
период за издавање
дозвола

1.2.2 Израда стратегије 2015-2016. Секретаријат за
Одлука ГВ, формиран
привлачења инвестиција
привреду и економски тим, припремљена и
2017-2020
развој,Секретаријат за усвојена стратегија са АП
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП

1.2.3 Унапређивање
управљања капиталним
инвестицијама

2015.

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

1.2.4 Сарадња са
институцијама НАЛЕД,
СКГО, ВИП, СИЕПА, РЦР
Банат, Сенат привреде
Србије и др.

2014-2020. Секретаријат за
привреду и економски
развој, Градска управа

1.2.5 Рационалније
2016-2020. Градско веће,
коришћење ресурса кроз
Секретаријат за
јачање јавно-приватног
привреду и економски
партнерства
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за скупштинске
послове, послове
градоначелника и
ГВ, Секретаријат за
финансије, ЈП, ЈКП

Формирање тима
стручњака на нивоу
града за веће
инвестиције, период
за припрему локације
и издавање дозвола и
реализацију инвестиције

Пројекти сарадње

Број иницираних
пројеката, број
потписаних уговора о
ЈПП
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Инфраструктурно
опремање
радних зона
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1.3.1 Израда пројектно- 2015- 2016.
техничке документације
за фазно опремање
Северне индустријске
зоне

1.3.2 Фазно
инфраструктурно
опремање Северне
индустријске зоне

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

2014-2017. Тим за пословне
зоне, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација

Обезбеђена средства,
спроведена јавна
набавка, прибављена
грађевинска дозвола

Изградња приступних и
интерних саобраћајница,
трафо станице, водовода
и канализације

1.3.3 Израда пројектно- 2017-2019. Секретаријат за
техничке документације
урбанизам, грађевинске
за фазно опремање
и стамбено-комуналне
трговинско пословне
послове, ЈП Дирекција,
зоне Мали Рит
ЈКП Водовод и
канализација

Обезбеђена средства,
спроведена јавна
набавка, прибављена
грађевинска дозвола

1.3.4 Реализација I
2020.
фазе инфраструктурног
опремања трговинско
пословне зоне Мали Рит

Обезбеђена средства,
спроведена јавна
набавка, закључен
уговор

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

1.3.5 Изграђена
канализација у Старој
Утви и Скадарској

2016-2017. Тим за пословне
зоне, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине, ЈП Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација

Планска документација,
израђена пројектна
документација,
обезбеђена средства,
употребна дозвола

1.3.6 Инфраструктурно
опремање greenfield
локација

2015-2020. Тим за пословне
зоне, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП Водовод и
канализација

Планска документација,
израђена пројектна
документација,
прибављена грађевинска
дозвола
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1.4
Побољшање
имиџа града

1.4.1 Приступање
процесу брендирања
града Панчева

2016.

Кабинет
Одлука ГВ, решење
градоначелника, остале о формирању
стручне службе ГУ, ТОП тима, планирана
средства, обезбеђене
консултантске услуге,
донет програм са АП за
период 2016-2020

1.4.2 Утврђивање
идентитета града

2016-2017. Кабинет
Истраживање
градоначелника, остале просторних,
стручне службе ГУ, ТОП технолошких,
урбанистичких,
природних, историјских,
еколошких, друштвених
атрибута који утичу
на општу перцепцију
града становника,
предузетника,
инвеститора, посетилаца
и др. циљних група

1.4.3 Развој новог
идентитета - бренда
града.

2017-2020. Кабинет
Тим стручњака из
градоначелника, остале области маркетинга
стручне службе ГУ, ТОП и односа с јавношћу,
туризма.., програм са АП,
планирана финансијска
средстава годишње ,
започета реализација

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2 : Повећање запослености кроз увођење стимулативних мера у области
локалног економског развоја и запошљавања
Програми/
Мере
2.1 Коришћење
пословног простора
у власништву
града као подршке
запошљавања и
самозапошљавања

Активности/
пројекти
2.1.1 Израда
програма
пословних
инкубатора,
уметничких
радионица,
атељеа, модних
и дизајнерских
студија, заната и
сл.

Период
реализац.
2017.

Носиоци

Индикатори

Секретаријат за јавне
службе, Служба за
заједничке послове,
Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција

Програм ускађен са
критеријумим из Одлуке
о зони унапређеног
пословања и са другим
градским одлукама,
усвојен програм,
опредељена средства за
2018. годину
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2.2 Пружање
подстицаја
за почетнике
у бизнису и
технолошке
вишкове

2.3 Стварање
услова за
запошљавање
технолошких
вишкова и
незапослених
кроз обуке за
дефицитарна
занимања
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2.2.1 Увођење
олакшица и
подстицаја

Градско веће,
2015-2020. Секретаријат за пореску
администрацију,
Секретаријат за привреду
и економски развој, ЈП
Дирекција

Донете одлуке ГВ
о олакшицама,
продужење грејс
периода за плаћање
локалних пореза у 1.
години пословања,
конкурси за МСПП
сектор, програм
менторинга и подршке
за почетнике у бизнису

2.2.2 Подршка
старим занатима
и домаћој
радиности

2014-2020. Секретаријат за
привреду и економски
развој, Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, ТОП

Годишњи конкурс, број
реализова-них пројеката,
организована продаја
рукотворина

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

2015-2020. Служба за заједничке
послове, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, Секретаријат за
привреду и економски
развој

Уговори о сарадњи,
интегрисано у програм
ЛАПЗ-а, Изградња
радионице ЕТШ и
Машинске школе

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3 : Унапређивање комуналне инфраструктуре на целој територији града
Програми/
Мере

Активности/
Период
Носиоци
пројекти
реализац.
3.1.1 Израда
2014-2015. ЈП Дирекција, Секретаријат
3.1 Ефикасније плана комуналног
за урбанизам, грађевинске
планирање
инфраструктурног
и стамбено-комуналне
изградње
опремања града
послове, Секретарија та
комуналне
2015-2020
финансије, ЈКП, ЈП ГСА
инфраструктуре
3.1.2 Припрема
2014-2020. Секретаријат за привреду
приоритетних
и економски развој, ЈП,
инфраструктурних
ЈКП, СЛАП менаџери и
пројеката за
координатор
суфинансирање из
домаћих и страних
фондова

Индикатори
Одлука ГВ, формиран тим,
урађен и усвојен план

Број припремљених
инфраструктурних
пројеката за финансирање
годишње (пројектна
документација, студије
изводљивости)
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3.2 Уређење
објеката
јавне намене
и јавних
простора
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3.2.1 Измештање
старог бувљака
и дефинисање
простора за
продају огрева

2015-2016. ЈП Дирекција, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈКП Зеленило, ЈКП
Хигијена

Дефинисање локације
у плановима, израда
техничке документације,
опредељивање средстава,
изградња и опремање

3.2.2 Наткривање
Зелене пијаце,
са уградњом
соларних панела
према постојећем
пројекту

2015-2016. ЈКП Зеленило, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове,

Обезбеђена средства у
буџету града и из других
извора, спроведени
радови, функционалност
пијаце, годишње уштеде
енергије

3.2.3 Уређење
2015-2020. МЗ и ЈКП у насељеним
пијачних простора
местима, Секретаријат за
у свим насељеним
урбанизам, грађевинске
местима
и стамбено-комуналне
послове, ЈКП и МЗ
насељених места

Израђена анализа потреба
и плана опремања, плански
дефинисане локације,
техничка документација,
број уређених и
оптремљених пијачних
простора годишње

3.2.4 Проширење
новог гробља

Капацитети за пружање
услуге (број нових гробних
места)

3.2.5 Проширење
гробаља у
насељеним
местима
Уређење градског
купалишта
3.2.6 Изградња
јавне гараже и
тоалета
3.2.7 Обезбеђење
паркинга за
теретна возила у
граду
3.2.8 Изградња
унутарблоковских
саобраћајница
и комуналне
инфраструктуре

3.2.9 Заговарање
принципа
урбане културе,
превенција
и санирање
неадекватне
градње

2014-2016. Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбенокомуналне послове, ЈКП
Зеленило
2015-2020. МЗ и ЈКП насељених места

Капацитети за пружање
услуге (број нових гробних
места по селима)

2018-2020. ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција, Адаптиран објекат
ЈКП Хигијена
Марко Кулић, уређена и
опремљена градска плажа
2015-2017. Секретаријат за урбанизам, Одређене локације за
грађевинске и стамбенојавну гаражу и тоалете,
комуналне послове, ЈП
изграђена гаража и
Дирекција, ЈКП Хигијена
тоалети
2016-2017. Секретаријат за урбанизам, Планом дефинисана
грађевинске и стамбенолокација, израђена
комуналне послове,
техничка документација,
Агенција за саобраћај, ЈКП изграђен и опремљен
Хигијена, ЈП Дирекција
паркинг
2016-2018 ЈП Дирекција, ЈКП
Сачињена техничка
Водовод и канализација,
документација,
Секретаријат за урбанизам, број уређенох
грађевинске и стамбеноунутарблоковских
комуналне послове
дворишта годишње
(Америчке зграде,
Др Ж.Фогараша - С.
Касапиновића итд)
2015-2020. Секретаријат за урбанизам, Број промотивних догађаја
грађевинске и стамбеногодишње
комуналне послове, ЈП
Дирекција, Секретаријат
за инспекцијске посове,
Комунална полиција
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3.3
Унапређивање
водоводноканализационе
мреже
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3.3.1 Програм
2015-2020. ЈКП Водовод и
Усвојен програм,
одржавања, обнове
канализација, Секретаријат планирана средства и број
и заштите бунара и
за урбанизам, грађевинске интервенција годишње
изворишта
и стамбено-комуналне
послове
3.3.2 Изградња и
реконструкција
објеката у оквиру
постројења за
пречишћавање
воде за пиће

2015.

ЈКП Водовод и канализација Израда пројектно-техничке
документације, годишње
планирање средстава,
доступност исправне воде
за пиће

3.3.3 Израда
2014-2020. ЈКП Водовод и канализација Број пројеката годишње
пројектно техничке
документације за
завршетак радова
на изградњи
водоводне
инфраструктуре на
територији Панчева
3.3.4 Прикључење 2014-2020. ЈКП Водовод и канализација
на градску
водоводну мрежу
за насељена
места Јабука,
Долово, Качарево,
Глогоњ, Б. Н. Село
и реконструкција
водовордних
мрежа у Глогоњу,
Б.Н. Селу и Долову

Израда пројектно техничке
документације, годишње
планирање средстава,
доступност исправне вода
за пиће грађанима

3.3.5 Изградња
2015-2020. ЈКП Водовод и
ППОВ за територију
канализација, Секретаријат
града Панчева
за заштиту животне
(град и насељена
средине, Секретаријат за
места)
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

Плановима дефинисане
локације, израда пројектнотехничке документације,
број изграђених
постројења

3.3.6 Завршетак
2015-2020. ЈКП Водовод и
изградње
канализација, Секретаријат
канализационе
за заштиту животне
мрежe на целој
средине, Секретаријат за
територији града
урбанизам, грађевинске
према Плану
и стамбено-комуналне
капиталних
послове
инвестиција и
инфраструктурног
опремања града
Панчева
3.3.7 Израда
2014-2015. Радна група за потамишки
пројектно- техничке
колектор, Градска управа,
документације
ЈКП Водовод и канализација
за потамишки
колектор са
реконструкцијом
црпне станице

Урађени пројекти, дужина
изграђене мреже, број
нових прикључака,
подстицајне мере за
нове прикључке грађана,
број издатих решења за
нелегалне прикључке

Решавање имовинско
правних односа, урађен
пројекат
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3.3.8 Фазна
изградња
потамишког
колектора са
црпном станицом

2015-2020. Радна група за потамишки Планирана средства
колектор, Градска управа,
годишње, дужина
ЈКП Водовод и канализација изграђене мреже

3.3.9 Израда
2014-2017. ЈКП Водовод и
Урађени пројекти
пројектно- техничке
канализација, Секретаријат
документације
за урбанизам, грађевинске
за унапређење
и стамбено-комуналне
система
послове
атмосферске
канализације на
територији Панчева
3.3.10 Изградња
и одржавање
система
атмосферске
канализације
у насељеним
местима

2015-2020. МЗ и ЈКП насељених места

3.3.11 Одржавање 2015-2020. Штаб за ванредне
система за одбрану
ситуације, Служба за
од поплава на
заједничке послове
целој територији
града

3.4
Унапређивање
саобраћајне
мреже и
услуга јавног
саобраћаја

Годишња динамика
чишћења канала, пројектна
документација, број км
новоизграђених канала

Израђен програм за
одбрану од поплава за
2016-2020, годишња
динамика одржавања
система

3.3.12
Реконструкција
испуста
атмосферске
канализације у
Тамиш

2015-2016. ЈКП Водовод и канализација Израђена техничка
документација,
реконструисан испуст

3.4.1 Спровођење
мера унапређења
јавног саобраћаја
према Студији
саобраћаја на
територији града
Панчева

2014-2020. ЈКП АТП, Агенција за
саобраћај

Број замењених аутобуса,
број линија и фреквенција
полазака, годишњи
остварени приход и расход

3.4.2 Изградња и 2014-2020. ГУ, ЈП Дирекција, Агенција
обнова аутобуских
за саобраћај, АТП
стајалишта према
Студији саобраћаја
на територији
града Панчева

Уређена стајалишта на
територији града

3.4.3 Изградња
2016-2018. ЈП Дирекција, Агенција за
паркинга за теретна
саобраћај, ЈКП Хигијена
возила за превоз
опасног терета

Плански опредељена
локација, урађена техничка
документација, планирана
средства и реализован
пројекат
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4 : .Унапређивање пољопривредне производње и атарске инфраструктуре
Програми/
Мере

Активности/
пројекти
4.1.1 Доношење
4.1. Планирање стратегије развоја
и подршка
пољопривреде за
развоју
период 2016-2020.
пољопривре- година
де

Период
Носиоци
реализац.
2015-2016. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

Индикатори
Одлука ГВ, формиран тим,
припремљена и усвојена
стратегија са АП

4.1.2 Доношење
годишњих АП
руралног развоја

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

Одлука ГВ, формиран тим,
усвојени АП

4.1.3 Промоције
задругарства и
удруживања

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
привреду и економски
развој

Број одржаних инфо
дана, основане задруге и
удружења

4.1.4 Формирање
аграрног фонда

2016.

Градско веће, Секретаријат Одлука ГВ, донет програм
за пољопривреду и
Фонда за 2017-2020,
рурални развој
планирана средства
годишње, број пројеката
и корисника средстава
годишње

4.1.5 Конкурс за
2015-2020. Секретаријат за
стимулативне мере
пољопривреду и рурални
за пољопривредна
развој
удружења и кластере

Планирана средства
годишње, број конкурса,
број корисника средстава
годишње

4.1.6 Оснивање
пољопривредног
инкубатора

Одлука ГВ, основан
инкубатор,
планирана средства, број
корисника годишње

2018- 2020. Градско веће,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

4.1.7 Покретање
2015.
иницијативе
за повећање
доступности
ветеринарских савета
и служби у селима
4.1.8 Израда
годишњих програма
„зелене тезге“

Секретаријат за
Промене у организацији
пољопривреду и рурални ветеринарске службе,
развој, ГВ, Скупштина града доступност корисницима

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

Број корисника „зелених
тезги“ годишње, број
произвођача органских
производа
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4.2
Програми
заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта

4.2.1 Израда
2014-2020. Секретаријат за
Формирана комисија,
планова комасације
пољопривреду и рурални број КО у којима је
за Долово,
развој, Комисија за
спроведена комасација
Качарево, Иваново
комасацију
и спровођење
постојећих планова
комасације

4.2.2 Утврђивање
2016-2020. Секретаријат за
квалитета
пољопривреду и рурални
земљишта и израда
развој, Секретаријат
педолошке карте
за заштиту животне
средине

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

Број урађених анализа
годишње, израђене
педолошке карте
према приоритетима
из стратегије развоја
пољопривреде

2015-2020. Комисија за
Број одржаних јавних
закуп државног
скупова и презентација,
пољопривредног
број примедби
земљишта и Комисија
за израду програма,
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

4.2.4 Унапређивање 2015-2020. Секретаријат за
Обезбеђена средства
рада пољочуварске
пољопривреду и рурални годишње, број
службе
развој
пољочувара, број
решених предмета
годишње
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пољопривредне
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020
4.3.1 Уређење
атарских путева

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција, МЗ
насељених места

Попис и израда пројектнотехничке документације за
атарске путеве, решавање
имовинско правних
препрека, планирана
средства годишње, број
уређених путева годишње

4.3.2 Подизање
ветрозаштитних
појасева на
територији града
према пројекту

Секретаријат за
2014-2020. пољопривреду и рурални
развој, ЈКП Зеленило

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

4.3.3 Изградња и
2015-2020. Секретаријат за
опремање отресишта
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција, МЗ
насељених места

Израђена пројектна
документација, планирана
средства годишње,
годишњи број уређених
и опремљених отресишта
(хидранти и контејнери за
хем. отпад)

4.3.4 Одржавање
канала Панчевачки
33, 33а и АТП канала

2014-2015. ЈКП Водовод и
канализација, Секретаријат
за пољопривреду
и рурални развој,
Секретаријат за заштиту
животне средине

Доношење програма мера
за одржавање канала,
одмуљивање Наделе на
територији града Панчева,
упојни капацитет Наделе,
степен ризика од изливања
фекалне канализације у
насељу Миса

4.3.5 Одржавање
2015-2020. ЈКП Водовод и
каналске мреже
канализација, Секретаријат
према оперативном
за пољопривреду и
плану
рурални развој, ЈП
Дирекција

Решени имовинско-правни
односи, експроприсано
земљиште, планирана
средства годишње и број
спроведених интервенција,
изграђених пропуста
и прелаза, годишњи
извештаји о стању
каналаске мреже

4.3.6 Привремено
2015-2020. МЗ и ЈКП насељених места Планирана средства
ограђивање
годишње, број ограђених
сметлишта у
сметилишта годишње
насељеним местима
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4.4.1 Подршка за
2015-2020. Секретаријат за
4.4 Програми, контролу квалитета,
пољопривреду и рурални
едукацаје и
сертификацију,
развој, Секретаријат за
акције
маркетинг производа
привреду и економски
и могућност извоза
развој
пољопривредних
производа
4.4.2 Годишњи
програми едукације
пољопривредних
произвођача

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине,
Секретаријат за привреду и
економски развој

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

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
привреду и економски
развој

4.4.4 Организација
2015-2020. Секретаријат за
акције са грађанима и
пољопривреду и рурални
ОЦД „Недеље борбе
развој, ЈКП Хигијена, ЈКП
против амброзије“
Зеленило, Секретаријат за
на целој територији
заштиту животне средине,
града
МЗ И ЈКП насељених места
4.4.5 Промоција
изградње
компосишта у
пољопривредним
газдинствима

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, Секретаријат за
заштиту животне средине

Број корисника, број
сертификованих производа

Број едукација годишње
(законска регулатива
и стандарди, употреба
пестицида, контролисана
производња, производња
зачинског и лековитог
биља, примена агроеколошких мера, узгајање
аутохтноних врста и
сорти, ветеринарска
заштита, узроци нестанка
пчела и инсеката), број
обучених пољопривредних
произвођача
Број едукација
годишње, број обучених
пољопривредних
произвођача

Осмишљене 2 годишње
кампање, планирана
средства, број
организованих акција
„Недеља борбе против
амброзије“ годишње,
медијски пропраћено
Број одржаних промоција
годишње (може путем
конкурса за заштиту
животне средине),
медијски пропраћено

4.4.6 Информатор
2015-2020. Секретаријат за
за пољопривредна,
пољопривреду и рурални
привредна, ловачка и
развој, Секретаријат за
друга удружења
привреду и ркономски
развој,
Секретаријат за заштиту
животне средине

Планирана средства,
одштампан и електронски
доступан годишњи
информатор

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

Број презентација
годишње

2015-2020. Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој, ЈП Дирекција
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5 : Побољшање квалитета животне средине
Програми/
Активности/
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
пројекти
реализац.
5.1.1 Израда плана за
2015.
Секретаријат за заштиту Усвојен план, планирана
5.1 Планирање и побољшање квалитета
животне средине
средства годишње
анализа
ваздуха
5.1.2 Мониторинг
2015-2020. Секретаријат за заштиту Обезбеђивање средстава
квалитета ваздуха, воде,
животне средине,
годишње, годишњи
земљишта и буке
Секретаријат за
извештаји
пољопривреду и рурални
развој

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

5.1.3 Испитивање
присуства дуготрајних
органских загађујућих
материја у земљишту

2017-2020. Секретаријат за заштиту Идентификоване
животне средине,
локације за санацију
Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој

5.1.4 Израда студије о
утицају
животне средине на
здравље

2018-2020. Секретаријат за заштиту Обезбеђивање
животне средине
средстава, доступни
резултати студије

5.1.5 Вођење и
ажурирање локалног
регистра загађивања
животне средине

2014-2020. Секретаријат за заштиту Ажуран локални регистар
животне средине

5.1.6 Доношење новог 2015.
правилника о квалитету
санитарних вода које
се упуштају у јавну
канализацију

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

5.1.7 Доношење нове
одлуке о одвођењу
и пречишћавању
отпадних и
атмосферских вода

2015.

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

5.2.1 Обезбеђивање
подстицајних мера за
коришћење гаса као
енергента

2018.

Град Панчево

5.2.2 Смањење
2016-2020. Град, АТП, Агенција за
аерозагађења пореклом
саобраћај
од јавног саобраћаја
5.2.3 Израда пројектне
документације за
ремедијацију загађених
локација

Усвојена одлука,
планирана средства
годишње

Годишње повећање
броја еколошки
адекватних возила и
број неадекватних,
искључених из употребе
2016-2020. Секретаријат за заштиту Број припремљених
животне средине
пројекта
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5.3 Повећање
зелених
површина

5.3.1 Успостављање
2014-2016. ЈКП Зеленило
катастра јавних зелених
површина на територији
града

Ажуран катастар зелених
површина

5.3.2 Израда пројекта
пошумљавања
неквалитетног
земљишта у јавној
својини

Имовинска карта,
категоризација
земљишта, број пројеката
годишње

2016-020.

5.3.3 Реализација
пројеката
пошумљавања

2016-2020. Секретаријат за заштиту Годишње повећање
животне средине, ЈКП
процента шумовитости
Зеленило, ЈП Дирекција

5.3.4 Ревитализација
заштитног зеленог
појаса у Тополи

2015-2017. Секретаријат за заштиту Израђен пројекат,
животне средине, ЈКП
планирана средства,
Зеленило
реализован пројекат

5.3.5 Повећање зелених 2014- 2020.
површина у оквиру
грађевинске зоне у
граду и селима

5.4
Унапређивање
стања
заштићених
природних
добара на
територији града
Панчева

5.5 Заштита од
буке

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

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

5.4.1 Санација и
2016-2020. Секретаријат за заштиту
ревитализација Парка
животне средине,
природе Поњавица,
Секретаријат за
према пројекту (I фаза)
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција

Повећање зелених
површина у плановима,
годишње повећање
процента зелених
површина
Израђен ППП посебне
намене „Поњавица“,
Планирана средства
годишње, санирана и
очишћена 1 деоница
Поњавице

5.4.2 Доношење Одлуке 2016.
о заштити храстове
шуме код Долова

Градско веће,
Донета одлука о заштити
Секретаријат за заштиту
животне средине

5.5.1 Доношење нове
одлуке о заштити од
буке

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

2015.

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

5.5.2 Израда стратешке 2017-2018. Секретаријат за заштиту Стратешка карта буке
карте буке за град
животне средине ЈП
Панчево
Дирекција за изградњу и
уређење Панчева
5.5.3 Израда акционог
плана заштите од буке

2019-2020. Градско веће,
Формиран стручни тим,
Секретаријат за заштиту усвојен акциони план
животне средине, ЈП
Дирекција
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 6: Развој одрживог система управљања отпадом
Програми/
Активности/пројекти, Период
Носиоци
Индикатори
Мере
реализац.
6.1.1 Експропријација 2015.
Агенција за имовину,
Решена имовинско правна
6.1 Затварање
земљишта на локацији
ЈП Дирекција, Јавни
питања, планирана
старе градске
старе депоније
правобранилац,
средства, извршена
депоније
Секретаријат за
експропријација
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

6.2 Санација
и затварање
неусловних
депонија у
насељеним
местима

6.1.2 Израда главног
пројекта санације и
рекултивације старе
депоније

2016.

Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

Планирана средства,
расписана јавна набавка,
склопљен уговор, урађен
пројекат санације и
затварања

6.1.3 Санација и
рекултивација старе
депоније

2017-2018. Секретаријат за заштиту
животне средине, ЈКП
Хигијена

Планирана средства,
расписана јавна набавка,
склопљен уговор,
реализован пројекат
Планирана средства,
расписана јавна набавка,
склопљени уговори,
урађени пројекти

6.2.1 Израда пројектно- 2015-2017. Секретаријат за заштиту
техничке документације
животне средине, ЈКП
за санацију депонија у
насељених места
насељеним местима
(Глогоњ, Качарево, Б.
Брестовац и Омољица )
6.2.2 Санација и
2015-2020. Секретаријат за заштиту
рекултивација
животне средине, ЈКП
неусловних депонија у
насељених места
насељеним местима

6.3.1 Завршетак
6.3 Пуштање у радова на изградњи
рад регионалне регионалне депоније
депоније
(прва фаза)

2015.

ЈКП Хигијена,
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове
6.3.2 Проширење
2015.
Агенција за имовину,
комплекса регионалне
ЈКП Хигијена, Јавни
депоније
правобранилац,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове
6.3.3 Реконструкција
2015-2016. ЈКП Хигијена, ЈП
приступног пута за
Дирекција, Секретаријат
регионалну депонију
за урбанизам,
према пројекту
грађевинске и стамбенокомуналне послове
6.3.4 Подизање и
2015-2017. ЈКП Хигијена, ЈКП
одржавање заштитног
Зеленило
појаса око Нове
депоније

Планирана средства,
расписана јавна набавка,
склопљени уговори,
реализовани пројекти у
свим насељеним местима
Комплетирана пројектнотехн. документација,
депонија пуштена у рад

Решена имовинско-правна
питања, планирана
средства и спроведена
експропријације
земљишта
Планирана средства
и спроведена
експропријације
земљишта, реализован
пројекат
Степен реализације
пројекта заштитног појаса
годишње
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6.4
Унапређивање
система
управљања
отпадом

6.4.1 Стварање
2015-2017. ЈП Дирекција, ЈКП
услова за сакупљање
Хигијена, МЗ насељених
комуналног отпада
места
који није могуће
одложити у контејнере
у свим насељеним
местима

Плановима дефинисане
локације у свим
насељеним местима,
локације у функцији

6.4.2 Одређивање
нове локације
за складиштење
и рециклажу
грађевинског отпада

Планом дефинисана
локација, урађен
пројекат изградње и
опремања, локација у
функцији

2015-2016. Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција

6.4.3 Одређивање
2016.
локације за одлагање
принудно уклоњених и
отпадних возила

Секретаријат за
Планом дефинисана
урбанизам, грађевинске локација, локација у
и стамбено-комуналне функцији
послове, ЈП Дирекција,
ЈКП Хигијена

6.4.4 Изградња
2017.
постројења
за сепарацију
комуналног отпада у
комплексу регионалне
депоније

ЈКП Хигијена

Проценат смањења
количине отпада који се
одлаже на депонију

6.4.5 Опремање
2014-2020. ЈКП Хигијена
рециклажног центра у
Власинској улици

Количина рециклираног
отпада, годишњи
приход ЈКП Хигијена од
секундарних сировина,

6.4.6 Доношење нове 2015.
одлуке о одржавању
чистоће

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

Секретаријат за заштиту Одлука усклађена
животне средине, ЈКП
са Регионалним и
Хигијена
Локалним планом
управљања отпадом

2014-2016. ЈКП Хигијена, ЈКП
насељених места

6.4.8 Едукација и
2014-2020. Секретаријат за заштиту
промоција рециклаже,
животне средине, ЈКП
посебно намењена
Хигијена
деци и омладини

Број нових уређених
и опремљених
локација, број посебних
контејнера

Број едукација и број
учесника (конурс,
промотивни материјал,
јавне презентације)
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 7: Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних
извора енергије
Програми/
Активности/
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
пројекти
реализац.
7.1.1 Израда студије
2016-2017. Секретаријат за заштиту Планирана средства,
7.1 Развој
о могућностима
животне средине, ЈКП, урађена студија
локалне
коришћења ОИЕ на
ЈП Дирекција и ЈП ГСА
енергетске
територији града Панчева
политике
7.1.2 Обезбеђивање
2017-2020. Град, Секретаријат
Одлука Скупштине,
подстицајних мера
за заштиту животне
конкурси, планирана
за енергетске уштеде
средине, ЈКП Грејање, средства, праћење
и коришћење ОИЕ у
ЈП ГСА
реализације
приватном сектору
7.1.3 Промоција значаја 2015-2020. Секретаријат за заштиту Број одржаних промоција
ефикасног коришћења
животне средине, ЈКП, годишње
енергије и примера
ЈП
добре праксе ОИЕ
7.1.4 Доношење
2015-2016. Секретаријат за заштиту Одлука ГВ, формиран
програма и плана ЕЕ
животне средине,
стручни тим, припремљен
Секретаријат за
и усвојен програм,
урбанизам, грађевинске планирана средства,
и стамбено-комуналне праћење реализације
послове, ЈП Дирекција и
ЈП ГСА
7.1.5 Увођење
2015-2016. Градско веће
Именован енергетски
институције енергетског
менаџер
менаџера
7.1.6 Обезбеђивање
2015-2016. Град, ЈКП Грејање,
Одлука Скупштине,
услова за прелазак
Секретаријат за
планирана средства за
на систем обрачуна
урбанизам, грађевинске реализацију
даљинског грејања по
и стамбено-комуналне
потрошњи
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине
7.2.1 Израда пројектне
2015-2020. Секретаријат за заштиту Број ЕЕ пројеката годишње
7.2
документације за
животне средине,
Унапређивање енергетску санацију
Секретаријат за
енергетске
јавних објеката
урбанизам, грађевинске
ефикасности
и стамбено-комуналне
објеката јавне
послове, ЈП, ЈКП
намене
7.2.2 Суфинансирање
2016-2020. Секретаријат за заштиту Планирана средстава
реализације пројеката
животне средине,
годишње, број санираних
унапређења ЕЕ објеката
Секретаријат за
објеката годишње,
јавне намене
привреду и економски праћење уштеда
развој, ЈП, ЈКП
7.2.3 Промоција
2015-2020.
принципа зелене градње

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

Спровођење мера уштеде 2015-2020.
ел. енергије у систему
јавне расвете

ЈП Дирекција,
Технички пројекти,
Секретаријат за заштиту годишња потрошња ел.
животне средине
енергије у систему јавне
расвете
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 8: Унапређивање процеса планирања у циљу квалитетније израде
просторног и урбанистичких планова
Програми/
Активности/
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
пројекти
реализац.
8.1.1 Унапређивање
2015.
Секретаријат за
Фреквенција измена
8.1 Подизање и контрола квалитета
урбанизам, грађевинске усвојених планова,
ефикасности израде планске
и стамбено-комуналне учешће Секретаријата за
процеса
документације
послове, ЈП Дирекција
урбанизам и Комисије за
планирања
планове у израду плана
кроз интерсекторску
сарадњу

8.1.2 Израда ПГР за
насељена места

2015.

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

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

8.1.3 ПДР подцелина
Котеж 2 (блок 036)

2016.

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

Одлука о изради,
укључене МЗ у процес
планирања, јавни увид
одржан у МЗ, донет ПГР

8.1.4 ПДР подцелина
Котеж 2 (део блока 113)

2016.

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

Одлука о изради,
укључене МЗ у процес
планирања, јавни увид
одржан у МЗ, донет ПГР

8.1.5 ПДР Пословно
производно стамбена
зона (блок 326)

2016.

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

Одлука о изради,
укључене МЗ у процес
планирања, јавни увид
одржан у МЗ, донет ПГР

8.1.6 ПДР Вреловод од
„Јужне зоне“ до града

2016.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, донет
Секретаријат за
ПГР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.7 ПДР Привредна
зона - индустрија
посебне намене

2016.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.8 ПДР Туристичко
рекреативна зона

2018.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове
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8.1.9 ПДР проширење
локације Регионалне
депоније

2017.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.10 ПДР Институт
Јосиф Панчић

2017.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.11 ПДР Измештање
ГРЧ

2018.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, зрађен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.12 ПДР Обилазница
око Панчева

2017.

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Агенција за
саобраћај

8.1.13 ПДР Далековод 11 2017.
kV за Трафостаницу 6

ЈП Дирекција,
Одлука о изради, израђен
Секретаријат за
ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.14 ПДР Блок 20, ПДР 2015.
Блок 51, ПДР Блок 18

ЈП Дирекција,
Одлуке о изради,
Секретаријат за
израђени ПДР
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

8.1.15 ПДР Зона
заштитног зеленила
(блок 143,142 и 61)

2017.

8.1.16 ПДР Обилазница
(блок 116)

2015.

ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине, ЈКП Зеленило
ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, Агенција за
саобраћај

8.1.17 ПДР Зона
археолошког парка

2015.

Одлука о изради, израђен
ПДР

Одлука о изради, израђен
ПДР

МЗ Старчево,
Донета одлука Скупштине
Секретаријат за
града
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове
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8.1.18 Израда
просторног плана
подручја посебне
намене „Поњавица“

2016-2017. ЈП Дирекција,
Ревидирана и донета
Секретаријат за
одлука о изради, израђен
урбанизам, грађевинске ППП
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине

8.1.19 Обезбеђивање
2014-2015. ЈП Дирекција,
Усвојни планови
планског основа
Секретаријат за
за изградњу
урбанизам, грађевинске
канализационе
и стамбено-комуналне
инфраструктуре са ППОВ
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине, ЈКП Водовод и
канализација
8.1.20 Израда техноекономских анализа у
оквиру израде планске
документације

8.2 Веће
укључивање
јавности
у процесу
израде
планова

8.3
Коришћење
савремених
знања и алата
у изради
планских
докумената

2014-2020. ЈП Дирекција,
Годишње планирање
Секретаријат за
средстава по потреби,
урбанизам, грађевинске урађени планови
и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат
за заштиту животне
средине,

8.2.1 Унапређење јавног 2014-2020. Секретаријат за
увида у нацрте планова
урбанизам, грађевинске
и учешћа грађана у
и стамбено-комуналне
процес израде
послове, ЈП Дирекција

Број јавних презентација
годишње, доступност
нацрта планова широј
јавности

8.2.2 Промоција
иновативних
урбанистичких решења
путем конкурса

2015-2020. ЈП Дирекција,
Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове

Годишње планирање
средстава, број
промоција годишње,
обновљена АУПА

8.3.1 Унапређење ГИС

2015-2018. Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
Радна група за ГИС

Примена ГИС
компатибилних алата
током израде планова,
време потребно за израду
планске документације,
редован унос података у
систем

8.3.2 Размена знања
2014-2020. ЈП Дирекција,
Број окупљања годишње,
о примени стандарда
Секретаријат за
обновљена АУПА
у изради планске
урбанизам, грађевинске
документације и градње
и стамбено-комуналне
послове, Комисија за
планове
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 9: Унапређење социјално-економског положаја друштвено осетљивих
група
Програми/
Aктивности/
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
пројекти
реализац.
9.1.1 Изградња
2014-2020. Секретаријат за јавне Урађен главни пројекат,
9.1
социјалних станова у
службе и социјална
реализоване све фазе
Унапређивање насељу Хиподром
питања, Секретаријат изградње
становања и
за урбанизам,
запошљавања
грађевинске и
друштвено
стамбено-комуналне
осетљивих група
послове, ГСА, ЈП
Дирекција, Центар за
социјални рад
9.1.2 Легализација
ромских насеља

2015-2016. Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ГСА, ЈП
Дирекција, Центар за
социјални рад

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

9.1.3 Решавање
проблема становања
Рома из неформалног
насеља Мали РитЛондон

2016-2020. Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ГСА, ЈП
Дирекција, Центар за
социјални рад

Одлука Скупштине,
формиран стручни
тим, припремљена
методологија и урађена
социо-економска анализа
становништва насеља,
обезбеђени услови и
спроведени различити
модели решавања
стамбених потреба по
фазама

9.1.4 Увођење пилот
програма социјалног
предузетништва

2015-2020. Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Секретаријат
за привреду и
економски развој

Мера интегрисана у
ЛАПЗ, годишњи конкурс,
број потписаних уговора
годишње

9.2
9.2.1 Израда базе
2015-2018. Секретаријат за јавне
Идентификација података о социјалној
службе и социјална
социјално
структури становништва
питања, Центар за
угрожених
социјални рад
породица и
појединаца

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

9.3
Унапређивање
остваривања
и заштите
људских права

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

9.3.1 Едукације против
трговине људима и
кршења људских права

2014-2020. Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања, Центар за
социјални рад
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 10: Модернизација и унапређивање рада јавних служби и потпуније
коришћење надлежности ЈЛС
Програми/
Aктивности/ пројекти
Период
Носиоци
Индикатори
Мере
реализац.
10.1.1 Модернизација
2014-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Употреба софтвера,
10.1 Подизање опреме и процеса рада
стадардизовање
ефикасности у јавних служби
процедура и процеса
раду и јавност
рада, електронски систем
рада
за праћење предмета,
савремена опрема за
рад, интерактивне базе
податка
10.1.2 Увођење
обједињене наплате
комуналних услуга на
целој територији града

2017-2020. Секретаријат
за финансије,
Секретаријат
за урбанизам,
грађевинске и
стамбено-комуналне
послове, ЈП, ЈКП и ЈКП и
МЗ насељених места

Одлука Скупштине
града, организација и
систематизација послова,
набавка софтвера

10.1.3 Стандардизација
годишњих планова и
извештаја о раду

2016.

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

2015-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Припремљена и
усвојена методологија,
дефинисани индикатори
и критеријуми, примена

10.1.5 Доношење
годишнњих програма
стручног усавршавања
запослених

2015-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Донет програм, број
обука, (ИТ обука,
припрема пројеката,
програмско буџетирање,
ЕЕ, ОИЕ...), број
запослених са лиценцама
и сертификатима

10.1.6 Формирање
јединствене службе
за дезинфекцију,
дератизацију и
дезинсекцију

2015-2016. Градска управа, ЈП, ЈКП Одлука Скупштине
града, организација и
систематизација послова,
планирана средства

Скупштина града,
Уведена једнинствена
Градска управа, ЈП, ЈКП форма планова рада и
извештаја о раду

10.1.7 Редовно
2015-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Годишњи програми и
информисање грађана о
извештаји садрже сегмент
раду јавних служби
о информисању грађана
и односима с јавношћу,
унапређивање интернет
презентације града и
јавних предузећа, -user
friendly сајтови, билтени...
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10.1.8 Повећање
територијалне и
физичке доступности
услуга и програма

2014-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Покривеност територије
града услугама и
програмима (примарна
здравствена заштита,
предшколско образовање,
збрињавање паса
луталица у граду и селима,
збрињавање анималног
отпада и др.)
10.1.9 Увођење
2014-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Услуге прибављене на
outsourcing принципа за
тржишту без повећања
специфичне експертске
броја запослених у јавним
и consalting услуге
службама
10.2.1 Доношење плана 2014-2015. Секретаријат
Одлука ГВ, формиран
10.2 Стратешко, капиталних инвестиција
за финансије,
тим, припремљен и
пројектно,
за 2015-2020. годину
Секретаријат
усвојен ПКИ за 2015-2020.
програмско
за урбанизам,
годину
планирање
грађевинске и
и анализа
стамбено-комуналне
реализације
послове, Секретаријат
за привреду, Агенција
за саобраћај, ЈП, ЈКП
10.2.2 Доношење
2015.
Кабинет
Одлука ГВ, формиран
Стратегије комуникације
градоначелника,
тим, планирана средства,
града Панчева 2016стручне службе ГУ
усвојена Стратегија са АП
2020
за 2016. годину
10.2.3 Доношење
2015.
Секретаријат за
Одлука Скупштине града
акционог плана за
заштиту животне
одрживи развој
средине, Секретаријат
Потамишја
за привреду и
економски развој
10.2.4 Доношење
2015-2016. Секретаријат
Одлука ГВ, формиран
акционог плана
за урбанизам,
тим, анализа
за побољшање
грађевинске и
реализације Стратегије
приступачности јавних
стамбено-комуналне
приступачности, израда и
објеката и површина
послове, Секретаријат усвајање АП за 2016-2020
особама са отежаним
за јавне службе и
кретањем 2016-2020
социјална питања,
ЈП, ЈКП, Агенција за
саобраћај и установе
10.2.5 Доношење
2015-2020. Кабинет
Формирана радна
годишњих планова
градоначелника,
група, донет план, број
сарадње са
стручне службе ГУ
активности годишње
братимљеним
градовима
10.2.6 Реализација
2015-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Број предложених
интерсекторских
пројеката, годишњи износ
развојних пројеката
прибављених средстава
из домаћих, ЕУ и других
страних фондова
10.2.7 Успостављање
2014-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП Дефинисан мониторинг
инструмената за
и извештавање,
праћење, анализу и
инструменти за праћење
ажурирање стратешких
и анализу укључени у
и акционих планова и
обрасце извештаја о раду
пројеката
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10.3.1 Преиспитивање и 2014-2020. Градска управа, ЈП, ЈКП
усаглашавање локалних
прописа међусобно и са
законима
10.3.2 Делегирање
2014-2020. Органи града
локалних иницијатива
преко покрајинских
одборника и
републичких посланика
10.4.1 Израда плана
2015-2020. Секретаријат
10.4 Управљање експропријације
за урбанизам,
имовином
земљишта
грађевинске и
града
стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција,
Агениција за имовину,
ЈП ГСА,
10.4.2 Централизовани 2015.
Агениција за имовину,
попис јавне својине
Секретаријат за
Града
финансије, ЈП ГСА, ЈП
Дирекција
10.3
Унапређивање
локалних и
других прописа

10.4.3 Развијање
централизованог
управљања имовином
Града

2016-2020. Агениција за имовину,
ЈП ГСА, ЈП Дирекција

Број донетих локалних
одлука годишње
Број иницијатива
покрајинских одборника
и републичких посланика
годишње
Одлука ГВ, формиран
тим, одређени
приоритети, усвојен
план, планирана средства
годишње, извршене
експропријације годишње
Потписан споразум о
прикупљању и размени
података, утврђене
процедуре, јединствена
база података о имовини
града
Обуке запослених ,
именован члан Градског
већа за управљање
имовином

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 11 : Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду
Београда
Програми/Мере Активности/
Период
Индикатори
пројекти
реализац. Носиоци
ЈП Дирекција, Градско
11.1
11.1.1 Завршетак
веће, Секретаријат за
Одлука ГВ о просторном
Ревитализација изградње Старог
урбанизам, грађевинске дефинисању Старог
Старог
градског језгра према
2015-2017. и стамбено-комуналне градског језгра,
градског језгра постојећој пројектној
послове, Завод за
обезбеђивање средстава,
и уређење
документацији
заштиту споменика
завршетак изградње
приобаља
културе
Припремљена техничка
ЈП Дирекција, Градско
документација,
11.1.2 Реконструкција
веће, Секретаријат за
планирана средства,
улица у приобаљу
2017-2019. урбанизам, грађевинске уређене улице
и стамбено-комуналне Мученичка, Кеј Радоја
послове
Дакића, уређени нови
пешачки прилази Тамишу
ЈП Дирекција, Градско
веће, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне
11.1.3 Реконструкција 2015-2019. послове, Секретаријат
Народног музеја (фазно)
за јавне службе и
социјална питања,
Народни музеј, Завод
за заштиту споменика
културе

Припремљена техничка
документација,
реконструисана зграда
и двориште Народног
музеја, изграђена
сувенирница
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11.1.4 Реконструкција
Вајфертове пиваре
(фазно)

Градско веће, ЈП
ГУ, Завод
2015-2020. Дирекција,
за заштиту споменика
културе

11.1.5 Реконструкција
Црвеног магацина
према студији
изводљивости (фазно)

Градско веће, ЈП
ГУ, Завод
2015-2020. Дирекција,
за заштиту споменика
културе

11.1.6 Доношење
одлуке о коришћењу
приобаља

2015.

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

Израда идејног решења,
студије изводљивости
и главног пројека,
обезбеђивање средстава,
реализација пројекта
кроз ЈПП, објекат у
функцији
Решени имовинскоправних односи,
израда пројектнотехничке документације,
обезбеђивање средстава,
реализација пројекта
кроз ЈПП, објекат у
економски, еколошки
и социјално одрживој
функцији
Донета одлука
Скупштине града,
регулисани услови
за постављање и
коришћење плутајућих
објеката

Осмишљени туристички
садржаји, израђена
докумнтација,
обезбеђена средства,
извршена адаптација
Одређена локација,
Градско веће, ЈП
11.1.8 Изградња
пројектноЈКП Водовод сачињена
пасареле/ висећег
2016-2020. Дирекција,
техничка
документација,
и канализација, Градска планирана средства,
моста преко Тамиша
управа
завршена изгрдња
Измена планске
документације,
11.1.9 Обнова
Завод за заштиту
решавање имовинскоСветионика на ушћу
споменика културе,
правних односа, израда
Тамиша у Дунав и
Секретаријат
за
2015-2017. урбанизам, грађевинске пројектно-техничке
изградња пешачкодокументације, израда
бициклистичке стазе до
и стамбено-комуналне пројекта обалоутврде,
Светионика
послове, ТОП
реализација пројекта,
Светионици уврштени у
туристичку понуду
11.1.10 Коришћење
Годишњи број догађаја,
приобаља реке
Секретаријат за јавне
број туристичких посета,
Тамишу за спортскослужбе
и
социјална
туристичка рута
2014-2020. питања, ТОП, установе креирана
рекреативне,
за обилазак града водом
туристичке и културне
културе
и пловидба до Беле
садржаје
Стене, Земуна
11.1.7 Адаптација
објекта који користи
удружење риболоваца
Марко Кулић

ЈП Дирекција, ЈКП
2016-2018. Хигијена, ТОП, ЈКП
Зеленило

11.1.11 Успоствљање
јавног превоза - речне
линије до Беле Стене

Агенција за саобраћај,
за
2015-2016. Секретаријат
привреду и економски
развој, ТОП

Одлука ГВ, спроведене
процедуре, успостављен
превоз
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11.1.12 Стварање
услова за реконструкцију Провијант
магацина

11.2
Унапређивање
туристичке
понуде

11.2.1 Акциони план
развоја туризма
2016-2020

Секретаријат за
урбанизам, грађевинске
стамбено-комуналне
2018-2020. и
послове, ЈП Дирекција,
Завод за заштиту
споменика културе

2015.

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

ТОП, Секретаријат за
привреду и економски
11.2.2 Постављање
Секретаријат за
стандардне туристичке 2015-2016. развој,
урбанизам,
грађевинске
сигнализације
и стамбено-комуналне
послове, ЈП Дирекција

11.2.3 Унапређивање
привредних
туристичких
манифестација

ТОП, Секретаријат за
привреду и економски
2015-2020. развој, Секретаријат
за пољопривреду и
рурални развој

Решавање имовинскоправних односа,
израђена студија и
пројектно техничка
документација,
обезбеђивање средстава
Одлука ГВ, формиран
тим, припремљен
АП (викенд туризам,
културни, спортски и етно
садржаји, промоција
Панчева као филмског
града, промоција
туристичке понуде
Панчева на територији
Београда...), спроведена
процедура усвајања

Број постављених
табили, видљивост и
доступност туристичких
локација

Дизајнирани и
брендирани производни,
маркетинг и пласман
традиционалних
производа, број
посетилаца и ноћења

Секретаријат за јавне
11.2.4 Изградња музеја
службе и социјална
Неолитске културе у
2015-2020. питања, Завод за
Старчеву
заштиту споменика
културе, МЗ Старчево

ПДР Археолошко
туристичког парка
„неолитско Старчево,
израђен пројекатна
документација за музеј,
обезбеђивање средстава,
реализација пројекта

11.2.5 Изградња
туристичке
инфраструктуре на
Поњавици

ТОП, установе
2017-2020. ГУ,
културе

Планска и техничка
документација,
планирана средства,
изградња

2015-2018. ГУ, ЈП Дирекција,ТОП

Изграђен „гиртл“
око града, изграђена
бициклистичка стаза
Панчево-Старчево –
Омољица, изграђена
стаза до Светионика

11.2.6 Изградња
пешачкобициклистичких стаза
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V ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
Ради праћења реализације Стратегије, Градско веће града Панчева посебним решењем
формира Тим за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020. од 11 чланова из реда
компетентних стручњака - представника следећих органа, организација и установа:
1. Градско веће града Панчева - координатор Тима
2. Секретаријат за привреду и економски развој
3. Секретаријат за финансије
4. Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
5. Секретаријат за заштиту животне средине
6. Секретаријат за јавне службе и социјална питања
7. Секретаријат за пољопривреду и рурални развој
8. Јавна предузећа града Панчева - заједнички представник
9. Јавно комунална предузећа града Панчева - заједнички представник
10. Представник Скупштине града
11. Привредни савет града Панчева
12. Представник медија
13. ОЦД - заједнички представник
Тим се именује на време од четири године са обавезом најмање једног кварталног заседања у току
године ради праћења реализације Стратегије, подношења годишњег извештаја о реализацији Стратегије
Градском већу и предлагања Акционог плана за имплементацију Стратегије за сваку наредну годину са
пројекцијом очекиваних резултата, односно критеријума успешности. Тим доноси свој програм рада и
припрема методологију за праћење имплементације Стратегије на основу дефинисаних индикатора у
Плану мера и активности. Решењем о формирању Тима дефинише се јавност у раду, начин упозоравања
носилаца активности на планиране рокове у програму мера и активности, као и организовања
интерсекторских састанака у циљу усклађивања улога и одговорности носилаца активности у процесу
имплементације Стратегије.
Стручне и административне послове за потребе Тима обавља одговарајућа организациона
јединица у Градској управи.
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VI УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА
Тим за имплементацију пројекта “Ревизија стратегије развоја града Панчева на период
2014-2020.”:
1. Павле Раданов, градоначелник града Панчева, задужен за друштвено-политичку подршку процесу
израде стратегије, председавајући;
2. Саша Павлов, заменик градоначелника града Панчева, задужен за интерсекторску координацију у
процесу израде стратегије, заменик председавајућег;
3. Јелена Батинић, члан Градског већа града Панчева задужена за подручје привреде, 			
предузетништва и инвестиција, координатор за привреду;
4. Предраг Живковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје финансија, 		
координатор за финансије;
5. Јелена Новаков, шеф Одсека за образовање, друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену
заштиту при Секретаријату за јавне службе и социјална питања, задужена за организациону и
методолошку подршку, координатор пројекта;
6. Вера Стаменић, помоћник секретара при Секретаријату за финансије, задужена за буџетско 		
програмирање стратегије;
7. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој, задужена за израду
текста стратегије, члан;
8. Татјана Медић, шеф Одељења за подршку пројектима при Секретаријату за привреду и еко- номски
развој, задужена за идентификацију пројекта у акционом плану, члан;
9. Ивана Орлов Гајан, самостални стручни сарадник у Одељењу за подршку пројектима при 		
Секретаријату за привреду и економски развој, задужена за логистичку подршку, члан;
10. Ивана Милошевић, сарадник на стручној пракси у Одељењу за локални економски развој при
Секретаријату за привреду и економски развој, задужена за административне послове, члан;
11. Љиљана Стојсављевић, шеф Рачуноводства при Секретаријату за финансије, задужена за
реализацију буџета пројекта, члан;
12. Јасмина Радовановић, шеф Канцеларије за односе с јавношћу при Кабинету градоначелника,
задужена за видљивост пројекта, члан;
13. Оливера Суботић, шеф Одељења за локални економски развој при Секретаријату за привреду и
економски развој, руководилац фокус групе 1 - локални економски развој, члан;
14. Сузана Јовановић, члан Градског већа града Панчева задужена за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, руководилац фокус групе 2 - друштвени развој, члан;
15. Биљана Миладиновић, самостални стручни сарадник при Секретаријату за заштиту животне
средине, руководилац фокус групе 3 - заштита животне средине, члан;
16. Петар Петровић, руководилац Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
у Јавном Предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, руководилац фокус групе 4 –
урбанистичко планирање, члан
17. Маја Свирчевић Прекић, члан Градског већа града Панчева задужена за подручје пољопривреде,
села и руралног развоја, руководилац фокус групе 5 – пољопривреда, члан;
18. Данијела Миловановић Родић, представник стручне јавности, консултант задужен за примену
методологије стратешког планирања, члан;
19. Бранислав Милосав, представник Регионалног центра за друштвено-економски развој – Банат,
координатор партнера, задужен за повезивање са ширим стратешким оквиром, члан.

Привредни савет града Панчева:
1. Мирољуб Кршанин, директор предузећа „Техномаркет“, председник Привредног савета града
Панчева;
2. Саша Павлов, заменик градоначелника града Панчева, заменик председника Привредног савета
града Панчева;
3. Јелена Батинић, члан Градског већа града Панчева задужена за подручје привреде, предузетништва
и инвестиција, члан;
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4. Лука Вујовић, председник Удружења занатлија и осталих предузетника, члан;
5. Јовица Божић, директор предузећа „Божић и синови“ доо, члан;
6. Драган Босиљ, председник Регионалне привредне Коморе Панчево, члан;
7. Марина Кахрић-Лазић, самостални стручни сарадник у Одељењу за локални економски развој при
Секретаријату за привреду и економски развој, члан;
8. Радованка Перовић, власник агенције за консултантске услуге „РП консалтинг“ Панчево, члан;
9. Филип Перић, директор предузећа „Финет инжењеринг“ доо, члан;
10. Драган Поповић, директор предузећа „Аиго БС“ доо, члан;
11. Слободан Словић, пензионер, члан;
12. Мирослав Алекса, директор предузећа „Алмекс“ доо, члан;
13. Љупко Кутањац, директор предузећа „Кутко“ доо, члан;
14. Владимир Митровић, власник предузећа „Пасаж груп“ доо, члан;

Учесници фокус група из реда представника Градске управе, ЈП, ЈКП и установа:
1. Дејан Живановић, помоћник градоначелника за село и рурални развој
2. Александар Бркић, директор ЈП „Градска стамбена агенција“
3. Вања Ракиџић, Секретар за финансијске и комерцијалне послове, ЈП „Градска стамбена агенција“
4. Влада Вукајловић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
5. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове
6. Драгана Дачић, помоћник секретара Секретаријата за јавне службе и социјална питања
7. Весна Николић, ромски координатор
8. Зоран Граовац, повереник за избеглице
9. Олга Шиповац, секретар Секретаријата за заштиту животне средине
10. Биљана Ђордан, шеф Одељења за инспекцијске послове при Секретаријату за заштиту животне
средине
11. Зденка Миљковић, Секретаријат за заштиту животне средине
12. Илиана Терпенка, Секретаријат за заштиту животне средине
13. Љиљана Дражилов, Секретаријат за заштиту животне средине
14. Милан Глумац, помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине
15. Милица Радовановић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
16. Драшко Стојић, ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
17. Ивана Божанић, ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
18. Јованка Дакић, ЈКП „Хигијена“ Панчево
19. Зоран Радојковић, ЈКП „Хигијена“ Панчево
20. Бобан Ракиџић, ЈКП „Хигијена“ Панчево
21. Јовица Паригроз, ЈКП „Хигијена“ Панчево
22. Никола Угричић, ЈКП „Хигијена“ Панчево
23. Зоран Марковић, ЈКП „Качарево“
24. Марко Зокан, МЗ Иваново
25. Дубравка Николовски, Завод за јавно здравље Панчево
26. Јелена Марић, Завод за јавно здравље Панчево
27. Дагмар Губеринић, Општа болница Панчево
28. Драган Грујичић, ЈКП Омољица
29. Жења Маринковић, ЈКП „Зеленило“ Панчево
30. Ивана Цолић, ЈКП „Грејање“ Панчево
31. Мишо Марковић, ЈКП „Грејање“ Панчево
32. Татјана Радуловић, ЈКП „Грејање“ Панчево
33. Бошко Опашић, ЈКП „Зеленило“ Панчево
34. Љиљана Крчадинац, Шеф Одељења за процене утицаја, планове и програме при Секретаријату за
заштиту животне средине
35. Весна Петковић Боровница, Секретаријат за заштиту животне средине
36. Маријана Ромчев Радованов, Шеф Одељења за праћење стања животне средине при
Секретаријату за заштиту животне средине
37. Јеленка Новаковић, ДВП „Тамиш Дунав“
38. Неђељко Поповић, ДВП „Тамиш Дунав“
39. Саша Грковић, ГУ Панчево
40. Владимир Пузовић, ЈКП Долово
41. Милан Трифуновић, члан Градског већа задужен за здравство
42. Нада Беркуљан, Одсек просветне инспекције
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43. Виолета Текијашки, Одсек просветне инспекције
44. Миодраг Крудуљ, Одсек просветне инспекције
45. Љиљана Царић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
46. Бранка Марић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
47. Бела Каић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
48. Татјана Вуксан, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
49. Душка Мрвош, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
50. Тамара Тасић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
51. Ђурица Доловачки, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
52. Оливера Радуловић, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
53. Наташа Митрески, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
54. Оливера Драгаш, „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
55. Јовица Милошев, ПУ у Панчеву
56. Јоргованка Голубовић, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
57. Бујић, ЈП „Градска стамбена агенција“
58. Освит Петков, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
59. Светлана Дракулић, шеф одељења за урбанизам при Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове
60. Никола Буказић, Комисија МЗ Долово
61. Гордана Видановић, Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој
62. Јасмина Панарин Петровић, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове
63. Чедомир Марков, самостални стручни сарадник у Одељењу за ЛЕР при Секретаријату за привреду
и економски развој
64. Весна Лајовић, шеф Одељења за управно-правне послове и послове извршења
65. Дејан Јовановић, директор Агенције за имовину
66. Милорад Милићевић, начелник Градске управе Панчево
67. Милица Маријановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију
68. Љубица Цветановић, помоћник секретарак за основно и средње образовање
69. Данијела Ердељан Милошевић, секретар Секретаријата за општу управу
70. Данијела Ракетић, заменик начелника
71. Слободан Којић, помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој Одељење за развој села и рурални развој
72. Весна Влајковић, помоћник секретара за грађевинске и стамбено-комуналне послове
73. Јасминка Павловић, помоћник секретара за урбанизам
74. Сања Поповић, помоћник секретара Секретаријата за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа
75. Љиљана Вуколић, помоћник секретара Секретаријата за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа
76. Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања
77. Љубица Валашко, помоћник секретара Секретаријата за пореску администрацију
78. Петар Новаков, шеф Одељења информатике
79. Далибор Винкић, слућбеник у Одељењу информатике
80. Снежана Алб, помоћник секретара Секретаријата за општу управу
81. Живана Францус, Одељење грађевинске инспекције
82. Бобан Ђурђев, Одељење комуналне инспекције
83. Петар Живковић, директор Агенције за саобраћај
84. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата за финансије
85. Бојан Петров, шеф Одсека за радне односе
86. Ивана Марковић, шеф Одељења за скупштинске послове
87. Срђан Милетић, начелник Комуналне полиције
88. Милован Ћировић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове
89. Јасна Лакатош-Гомбац, помоћник секретара Секретаријата за инспекцијске послове
90. Милан Ђурић, Главни инспектор за саобраћај и путеве
91. Злата Живанов, помоћник директора у Агенцији за јавне набавке
92. Драгана Максимовић, секретар Службе за заједничке послове
93. Зорица Богданов, Секретаријат за пољопривреду
94. Зоран Грба, секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
95. Омер Хамзагић, ТВ Панчево
96. Зоран Станижан, „Панчевац“
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Учесници фокус група из реда представника јавног и приватног сектора привреде:
1. Тихомир Поповић, Агенција за заштиту животне средине
2. Драгана Нешковић, ЈП Пошта Србије
3. Валентина Карић, РГЗ
4. Војин Крстић, РГЗ
5. Марија Станишић, РПК Панчево
6. Далиборка Ивановић, РПК Панчево
7. Милена Вујаклија, РПК Панчево
8. Јасмина Вујовић, председник Комисије за планове, Завод за заштиту споменика културе
9. Весна Потпара, Завод за заштиту споменика културе
10. Маја Беговић Радеч, Доо Амбер Про
11. Милица Ускоковић, ХИП Азотара доо
12. Момир Петровић, ХИП Азотара доо
13. Станиша Бранков, НИС ад НС Блок Прерада Рафинерија нафте Панчево
14. Мирољуб Пријовић, АМЦ Звезда доо
15. Јелена Димитријевски, ХИП Петрохемија ад. Панчево
16. Ибоја Раша, ХИП Петрохемија ад. Панчево
17. Дејан Перчић, „Домус изградња“
18. Душан Пупић, Биро архи-план
19. Снежана Варга, доо Мега Модулор
20. Мирољуб Варга, доо Мега Модулор
21. Надежда Живков, Пројектни биро
22. Милош Грбић, Пројектни биро
23. Зорица Грујић, А&Г Пројектни биро
24. Мића Николић, А&Г Пројектни биро
25. Милан Шупица, предузетник
26. Иванка Шуљагић, Студио „3“
27. Павел Хучка, ДОО Нова градња
28. Милош Станковић, Екополис
29. Габријел Јурасовић, ДОО Геовизија
30. Ненад Певић, ДОО Геовизија
31. Зорица Тмушић, доо Павле
32. Јон Пекурар, Кора доо
33. Мирослав Вујовић, Гранеxпорт
34. Данијел Недељковић, Термомонт електро
35. Миодраг Младеновић, Студио Дуарт
36. Душко Недељковић, Бимаx доо
37. Лазар Крчадинац, Техномаркет
38. Душан Мркић, ад Ратар

Учесници фокус група из реда представника научних и образовних институција:
1. Бојана Ковачевић, ОШ Стевица Јовановић
2. Милена Ардељан, ОШ Жарко Зрењанин, Банатско Ново Село
3. Татјана Петров, ШОСО Мара Мандић
4. Славена Муста, ШОСО Мара Мандић
5. Јованка Томић, ШОСО Мара Мандић и дневни боравак „Невен“
6. Бранко Куриљ, ШОСО Мара Мандић
7. Невена Мишковић, ОШ Вук Стефановић Караџић, Старчево
8. Предраг Христов, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево
9. Марија Мишљанов, ОШ Васа Живковић
10. Душанка Бајић Стефановић, ОШ Бранислав Петров Браца
11. Душанка Јанковић, ОШ Бранко Радичевић
12. Далиборка Бојковић, ОШ Олга Петров Банатски Брестовац
13. Александра Ранковић, ОШ Олга Петров Банатски Брестовац
14. Милица Алатић, ОШ Исидора Секулић
15. Маријана Овука, ОШ Братство јединство
16. Гордана Јованов, Учитељско панчевачко друштво
17. Јасмина Младеновић, Учитељско панчевачко друштво
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18. Добрила Пурковић, директорка ОШ Доситеј Обрадовић, Омољица
19. Сања Симић Мијатовић, ОШ Моша Пијаде
20. Филип Миленовић, ОШ Гоце Делчев
21. Спасоје Лековић
22. Владан Угреновић, Институт Тамиш
23. Јасмина Димитријевић, Пољопривредна школа

Учесници фокус група из реда представника организација цивилног друштва:
1. Милеса Војновић, НВО ЕЦО 13
2. Љиљана Коневски, Покрет горана и Центар волонтера Панчево
3. Борислав Вулић, Покрет горана и Центар волонтера Панчево
4. Вилоета Јованов-Пештанац, УГ „Други Нови Центар“
5. Небојша Младеновић
6. Обрад Лукић, Удружење за Надел
7. Божо Ингленџа, Удружење за Надел
8. Стојан Томић, Удружење за Надел
9. Томислав Ристић, Удружење за Надел
10. Милан Јованов, Удружење за Надел
11. Наташа Милојевић, Иницијатива за инклузију ВеликиМали
12. Валентина Завишић, Иницијатива за инклузију ВеликиМали
13. Марина Илија, Удружење На пола пута
14. Анита Попесков, Интерресорна комисија и центар за социјални рад
15. Синиша Вељковић, Стрељачка дружина „Панчево 1813“
16. Зоран Давидовић, Удружење пољопривредних произвођача
17. Ђуро Букоровић, Удружење пољопривредних произвођача
18. Валентин Дражилов, Млади ратари
19. Иван Лалић, Удружење винара Свети Трифун Долово
20. Јован Негован, Удружење Панчевачки ратари Долово
21. Зоран Сефкеринац, Сабор произвођача агропривреде Србије
22. Дејан Ђуришић, Удружење грађана Пољопривредник у Старчеву
23. Марко Шкрбић, Први Цлас Јабука
24. Горан Мичић, ЗЗ Чукарица Омољица
25. Венцел Пејов, Удружење грађана „Ивановачки паор“ Иваново
26. Ненад Филиповски, Удружење „Грозд“ Јабука
27. Славко Журжуљ, Удружење пољопривредних произвођача „Панчевац“
28. Никола Павлов, Удружење пољопривредних произвођача „Панчевац“
29. Сорин Ардељан, Новосељански паори
30. Данаил Вучковски, Удружење повртара Глогоњ
31. Зорица Петрушевић, ЗЗ Беље, Јабука
32. Олгица Пешић, ЗЗ Беље, Јабука
33. Војкан Милутиновић, Друштво пчелара подружница Панчево
34. Коста Требјешанин, Удружење повртара Глогоњ
35. Срђан Новески, Ловачка секција Глогоњ
36. Мик Дорел, Банатска асоцијација пољопривредника
37. Треша Радоњин, Млади ратари Долово, Банатска асоцијација пољопривредника
38. Владимир Лазаров, Омољачки паор
39. Васо, Ловачко удружење
40. Гордана Смилић, Опште удружење занатлија
41. Милош Жежељ, директор, Млекара Панчево
42. Драган Кршанин, Техномаркет
43. Горан Јовановић, Горан Стакло
44. Никола Егић, Божић и синови
45. Миленко Племић, Металлогистик
46. Зорица Ченде, Електро превоз
47. Анка Шкембаревић, „Анка и разиграна вуна“
48. Векослав Манић
49. Срета Бркић, Институт „Јосиф Панчић“
Посебан допринос у обезбеђивању видљивости процеса ревизије Стратегије развоја града Панчева
2014-2020 дали су ЈРП „РТВ Панчево“ и АД „Панчевац“.
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