СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 06. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 01 Април 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 104. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.
88/17 и 27/18 – др. закони), чл.3. и 4. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних
школа ("Службени гласник РС" број 21/18), чл.39. и 98.
став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр.25/15-пречишћен текст и 12/16) и претходно
прибављених мишљења Националног савета мађарске
националне мањине, Националног савета словачке
националне мањине, Националног савета румунске
националне мањине, Националног савета македонске
националне мањине и Националног савета бугарске
националне мањине, Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 14.11.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред јавних основних школа на територији града
Панчева (у даљем тексту: мрежа школа).
Члан 2.

Просторни распоред јавне основне школе је
просторно подручје с којег се ученици уписују у јавну
основну школу, на основу пребивалишта, односно
боравишта .
Члан 3.

Основно образовање и васпитање на територији
града Панчева остварује се у:
- деветнаест основих школа за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно
осмог разреда,
- једној основној матичној балетској школи и два
издвојена одељења, за образовање ученика
узраста од првог до четвртог разреда,
- једној основној школи за музичко образовање, за
образовање ученика узраста од првог до
четвртог, односно шестог разреда,

-
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једној основној школи, где се обавља и основно
образовање одраслих и
једној основној матичној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом
и три издвојена одељења, за образовање ученика
узраста од првог до четвртог, односно осмог
разреда.
Члан 4.

Мрежу школа чине јавне основне школе које
делатност основног образовања и васпитања обављају у
седишту и ван седишта, као и организовањем издвојених
одељења.
Мрежу школа чине:
1. Основна школа "Васа Живковић" Панчево,
Карађорђева 87, од I до VIII разреда
2. Основна школа "Јован Јовановић Змај"
Панчево, Змај Јове Јовановића 3, од I до VIII разреда
3. Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево,
Браће Јовановић 75, од I до VIII разреда
4. Основна школа "Ђура Јакшић" Панчево, Лава
Толстоја 30, од I до VIII разреда
5. Основна школа "Исидора Секулић" Панчево,
Сердар Јанка Вукотића 7, од I до VIII разреда
6. Основна школа "Бранко Радичевић" Панчево,
Владимира Жестића 21, од I до VIII разреда
7. Основна школа "Свети Сава" Панчево,
Војвођанска бб, од I до VIII разреда
8. Основна школа "Мирослав Антић Мика"
Панчево, Душана Петровића Шанета 11, од I до VIII
разреда
9. Основна школа "Борисав Петров Браца"
Панчево, Жарка Зрењанина 179, од I до VIII разреда
10. Основна школа "Братство - јединство"
Панчево, Шандора Петефија 33-35,од I до VIII разреда
11. Школа за основно и средње образовање
"Мара Мандић" Панчево, Цара Душана 34, од I до VIII
разреда са три издвојена одељења у насељеним местима,
и то у:
- Долову, Аксентија Максимовића 1 (Основна
школа "Аксентије Максимовић" Долово), од I до IV
разреда
- Јабуци, Трг Бориса Кидрича 10 (Основна
школа "Гоце Делчев" Јабука) од I до IV разреда и
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- Качареву, Херцеговачка 12 (Основна школа
"Жарко Зрењанин" Качарево), од I до IV разреда
12. Основна школа "Вук Стефановић
Караџић" Старчево, Иве Лоле Рибара 2, од I до VIII
разреда
13. Основна школа "Доситеј Обрадовић"
Oмољица, Трг Светог Саве 3, од I до VIII разреда
14. Основна школа "Моша Пијаде" Иваново,
29. новембра 56-58, од I до VIII разреда
15. Основна школа "Олга Петров" Банатски
Брестовац, Олгe Петров 1, од I до VIII разреда
16. Основна школа "Гоце Делчев" Јабука, Трг
Бориса Кидрича 10, од I до VIII разреда
17. Основна школа "4. октобар" Глогоњ, Трг
Маршала Тита 8, од I до VIII разреда
18. Основна школа "Жарко Зрењанин"
Банатско Ново Село, Маршала Тита 75, од I до VIII
разреда
19. Основна школа "Жарко Зрењанин"
Качарево, Херцеговачка 12, од I до VIII разреда
20. Основна школа "Аксентије Максимовић"
Долово, Аксентија Максимовића 1, од I до VIII
разреда
21. Музичка школа "Јован Бандур" Панчево,
Војводе Живојина Мишића 3, од I до VI разреда.
22. Балетска школа "Димитрије Парлић"
Панчево, Жарка Зрењанина 25, од I до IV разреда, са
два издвојена одељења, и то у:
• Алибунару, Трг Слободе 7 (Дом културе
"Младост" Алибунар), од I до IV разреда и
• Зрењанину, Народне омладине 1 (Културни
центар Зрењанин), од I до IV разреда .
Школа за основно и средње образовање
"Мара Мандић" Панчево из става 2. тачкa 11. овог
члана, обавља делатност основног образовања и
васпитања ученика са сметњама у развоју од I до VIII
разреда, као и предшколског и средњег образовања и
васпитања ученика са сметњама у развоју од I до II
разреда.
После завршетка четвртог разреда ученици из
издвојених одељења Школе за основно и средње
образовање "Мара Мандић" Панчево, школовање од V
до VIII разреда настављају у матичној школи у
Панчеву.
Музичка школа "Јован Бандур" Панчево из
става 2. тачкa 21. овог члана, обавља делатност
основног музичког образовања и васпитања, од I до VI
разреда, као и средњег музичког образовања и
васпитања од I до IV разреда.
Балетска школа "Димитрије Парлић"
Панчево из става 2. тачкa 22. овог члана, обавља
делатност основног балетског образовања и
васпитања, од I до IV разреда, као и средњег балетског
образовања и васпитања, од I до IV разреда.
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Члан 5.

Просторни распоред јавних основних школа
са седиштем на територији града Панчева је следећи:
1. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ЖИВКОВИЋ“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: Бахманова
циглана, Браће Југовића, Бранка Радичевића до угла
улице Моше Пијаде, Цветна, Димитрија Туцовића до
угла улице Моше Пијаде, Хајдук Вељкова, Иве
Курјачког, Јабучки пут, Јове Максина, Јовице
Безуљевића, Југ Богданова, Јужна, Карађорђева до
угла улице Моша Пијаде, Караула, Книћанинова,
Летња, Мајке Југовића, Марка Кулића, Матије Гупца,
Михајла Пупина, Милоша Обилића, Патријарха
Чарнојевића, Стевана Шупљикца до Топлане бр.бб,
Рибарска, Ритска, Синђелићева, Славка Бокшана,
Стевице Јовановић до угла са Синђелићевом улицом,
Сунчана, Светог Саве до угла улице Моша Пијаде,
Светозара Шемића, Танаска Рајића, Топлице Милана,
Уроша Предића, Западна, Браће Јовановића од угла
Марка Кулића до угла Карађорђеве, Моша Пијаде до
угла Синђелићеве, Синђелићева од Светозара Шемића
до Моша Пијаде, Насеље Скробара, Панчевачки пут
(Дубока бара, улица Сибничка и др.).
2. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИ ЗМАЈ“
ПАНЧЕВО
обухвата следеће улице: Браће
Јовановића, Бранка Радичевића, Димитрија Туцовића,
Доситеја Обрадовића, Др Светислава Касапиновића,
Др Жарка Фогараша, Дунавска, Карађорђева, Кеј
Радоја Дакића, Максима Горког, Масарикова,
Милоша Требињца, Моше Пијаде, Немањина, Николе
Ђурковића, Савска, Светог Саве, Светозара Милетића,
Вардарска, Војводе Петра Бојовића, Војводе Радомира
Путника, Вука Караџића, Змај Јове Јовановића, Жарка
Зрењанина, Насеље Стари Тамиш, Панчевачки пут
(Дубока бара, улица Сибничка и др.).
3. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: Моше Пијаде,
Синђилићева, Светог Саве, Браће Јовановића, Делфе
Иванић, Кикиндска, Кочина, Немањина, Новосадска,
Ослобођења, Радничка, Ружина, Стара улица, Стевана
Шупљикца, Суботичка, Светозара Милетића,
Шабачка, Војвођански булевар, Вршачка, Змај Јове
Јовановића, Др Владимира Алексића, Марије и Лазара
Драгичевића.
4. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАНЧЕВО
обухвата следеће улице: Лава Толстоја, Стојана
Новаковића, Војводе Радомира Путника, Јосифа
Маринковића, Милоша Обреновића, Пере Сегединца,
Краља Милана Обреновића, Баваништански пут,
Стевана Шупљикца, Насеље Скробара, Јована
Гавриловића, Аксентија Максимовића, Проте Матеје
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Ненадовића, Илариона Руварца, Јована Ристића,
Стеријина,
Насеље Стари Тамиш, Љубомира
Ковачевића, Стефана Стратимировића, Миливоја
Блазнавца, Илије Гарашанина, Славка Родића, Матеје
Блејца, Чумићева, Ослобођења.
5. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: Аксентија
Максимовића, Граничарска, Др Марије Прите,
Илариона Руварца, Илије Гарашанина, Јована
Гавриловића, Јована Рајића, Јована Ристића, Јосифа
Маринковића, Кнеза Михајла Обреновића, Краља
Милана Обреновића, Лава Толстоја, Љубомира
Ковачевића, Миливоја Блазнавца, Милке Марковић,
Милоша
Обреновића,
Милоша
Требињца,
Ослобођења, Пере Сегединца, Петра Кочића,
Железничка станица Предграђе, Железничка станица
Панчево Варош, Проте Матеје Ненадовића, Радоја
Домановића, Сердар Јанка Вукотића, Стевана
Шупљикца, Стеријина, Стефана Стратимировића,
Стојана Новаковића, Чумићева, Насеље Стари Тамиш
(улице Багрема, Кестенова, Ораха и др.).
6. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: 6. октобра,
Бранка Ановића, Цара Душана, Цара Лазара, Доситеја
Обрадовића, Др Светислава Касапиновића, Др Жарка
Фогараша, Дринска, Дунавска, Филипа Вишњића,
Краљевића Марка, Максима Горког, Милорада Бате
Михаиловића, Милоша Требињца, Нушићева, Петра
Прерадовића,
Савска,
Таковска,
Вардарска,
Владимира Жестића, Зетска, Жарка Зрењанина, Мала,
Кеј Радоја Дакића, Ибарска.
7. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ ПАНЧЕВО
обухвата следеће улице:Баваништански пут, Банатска,
Банијска, Бачванска, Бококоторска, Борска, Босанска,
Букуљска, Велебитска, Власинска, Војвођанска,
Горњачка, Далматинска, Ђердапска, Златарска,
Златиборска, Јадранска, Јастребачка, Кајмакчаланска,
Козарачка, Копаоничка, Кордунашка, Крајишка,
Кудељарска улица, Кудељарски насип прва, Личка,
Мајевичка, Македонска, Мачванска, Мирочка,
Новосељански пут, Озренска, Опленачка, Осоговска,
Охридска, Пелистерска, Пелистерска просек,
Преспанска, Приморска, Рашка, Семберијска,
Скадарска,
Славонска,
Србијанска,
Сремска,
Старжиловска, Тимочка, Топличка, Топчидерска,
Фрушкогорска, Херцеговачка, Хумска, Церска,
Црногорска, Шарпланинска, Шумадијска.
8. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: Алексе Шантића,
Августинчићева,
Баваништански
пут,
Боре
Станковића, Цвијићева, Дечанска, Др Синише
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Станковића, Драгомира Крањчевића, Душана
Петровића Шанета, Ђуре Даничића, Горана Ковачића,
Грачаничка, Гундулићева, Исидоре Секулић, Ивана
Цанкара, Иве Андрића, Јанка Веселиновића, Јоакима
Вујића, Јосифа Панчића, Јована Бјелића, Јована
Павловића, Јована Поповића, Константина Данила,
Косте Абрашевића, Косте Рацина, Косте Трифковића,
Лазе Костића, Лазе Лазаревића, Манасијска, Марина
Држића, Мажуранића, Михајла Петровића Аласа,
Милана Ћурчина, Милана Ракића, Милешевска,
Милована Глишића, Милутина Бојића, Надежде
Петровић, Паје Јовановића, Прешернова, Првомајска,
Радивоја Кораћа, Раваничка улица, Руђера Бошковића,
Саве Шумановића, Стевана Христића, Стевана
Мокрањца, Стевана Сремца, Студеначка, Васе
Богданова, Васе Пелагића, Вељка Петровића, Вељка
Влаховића, Војислава Илића, Зоре Петровић, Жичка,
7. јула, Просек братства јединства, Први просек
братства јединства.
9. Просторни распоред јавне основне школе ОСНОВНА ШКОЛА „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: 7. јула, Боре
Радића, Борислава Петрова Браце, Борислава
Шипоша, Бранка Савића, Мали рит, Маре Мандић,
Олге Петров, Спољностарчевачка, Светозара
Марковића, Тозе Марковића, Јаношикова, Жарка
Зрењанина, Утве Златокриле, Ђуре Николајевића.
10. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“
ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: 7. јула, Бараке
код Рафинерије, Борачка, Братства јединства,
Добровољачка, Други просек Братства јединства,
Гробљанска, Јанка Чмелика, Јаношикова, Јоакима
Вујића, Пољска, Први просек Братства јединства,
Спољностарчевачка, Светозара Марковића, Шандора
Петефија, Трг 12. војвођанске бригаде, Маре Мандић,
Борислава Петрова Браце, Олге Петров, Боре Радића.
11. Просторни распоред јавне основне
матичне школе - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО, као
једина основна и средња школа за децу са сметњама у
развоју уписује ученике са читавог подручја града
Панчева и шире, у складу са просторним и
кадровским капацитетима.
12. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ
КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО обухвата територију
насељеног места Старчево.
13. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
OМОЉИЦА обухвата територију насељеног места
Oмољица.
14. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ"
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ИВАНОВО обухвата територију насељеног места
Иваново.
15. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ"
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ обухвата територију
насељеног места Банатски Брестовац.
16. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА
обухвата територију насељеног места Јабука.
17. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ
обухвата територију насељеног места Глогоњ.
18. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
КАЧАРЕВО обухвата територију насељеног места
Качарево.
19. Просторни распоред јавне основне школе
- ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"
БАНАТСКО НОВО СЕЛО обухвата територију
насељеног места Банатско Ново Село.
20. Просторни распоред јавне основне школе
ОСНОВНА
ШКОЛА
"АКСЕНТИЈЕ
МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО обухвата територију
насељеног места Долово.
21. Просторни распоред јавне основне школе
- МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“
ПАНЧЕВО, као једина основна и средња музичка
школа уписује ученике са читавог подручја града
Панчева и шире, у складу са просторним и
кадровским капацитетима.
22.
Просторни распоред јавне основне
матичне
школе
БАЛЕТСКА
ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО, као једина
основна и средња балетска школа уписује ученике са
читавог подручја града Панчева и шире, у складу са
просторним и кадровским капацитетима.
Члан 6.

Образовно васпитни рад на мађарском језику
као језику националне мањине, остварује се у
Основној школи "Братство - јединство" Панчево.
Образовно васпитни рад на румунском језику
као језику националне мањине, остварује се у две
школе, и то у Основној школи "Аксентије
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Максимовић" Долово и у Основној школи "Жарко
Зрењанин" Банатско Ново Село.
Ученици који желе да прате наставу на
мађарском и румунском језику, као језику националне
мањине, могу се по свом избору уписати у једну од
основних школа из става 1. и 2. овог члана.
Ученици који се определе за изборни предмет
„Матерњи језик са елементима националне културе“,
могу га учити на мађарском и словачком језику у
Основној школи "Братство - јединство" Панчево, на
мађарском и бугарском језику у Основној школи
"Моша Пијаде" Иваново, на румунском језику у
Основној школи "Жарко Зрењанин" Банатско Ново
Село и на македонском језику у Основној школи
"Гоце Делчев" Јабука и у Основној школи "Жарко
Зрењанин" Качарево.
Члан 7.

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о
плану развоја мреже јавних основних школа са
седиштем на територији града Панчева за период од
2018. до 2026. године.
Члан 8.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о мрежи основних школа са седиштем на
територији града Панчева ("Службени лист града
Панчева" број 3/13).
Члан 9.

Ова одлука објавиће се у "Службеном листу
града
Панчева"
по
добијању
сагласности
министарства надлежног за послове образовања и
васпитања, а ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Панчево, септембар 2018. године

Тигран Киш
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ЕЛАБОРАТ О ПЛАНУ РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД
ОД 2018. ДО 2026. ГОДИНЕ

Панчево, септембар 2018. године
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О. Увод
Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и информациона подлога за доношење
Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Панчева. Нова
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мрежа јавних основних школа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса
образовања и васпитања у граду Панчеву, а у складу са општим и посебним циљевима и
стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др.закони) и Стратегијом
развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године.
Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији града Панчева
утврђен је број и просторни распоред јавних основних школа, њихова врста/делатност
(редовне, музичке, балетске, школе за децу са сметњама у развоју и др.) и структура
(разредност/циклус), као и постојање издвојених одељења ван седишта школе.
0.1. Правни основ
Одлука је сачињена на основу важећих прописа, који непосредно регулишу област
образовања, као и поједине његове делове:
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и
27/2018 - др.закони);
- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 55/2013, 101/2017
и 27/2018 - др.закон);
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“ број
107/2012);
- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник“ 72/2009,
20/2014- Одлука УСРС, 55/2014 и 47/2018);
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 73/2016 и 45/2018);
- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 73/16 и 45/2018);
- Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим
школама за школску 2017/18. годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, број: 451-02-1859/2017 од 22.06.2017. године.
- Акциони план за унапређење образовања на територији града Панчева (2018-2020)
(„Службени лист града Панчева“ број 22/2018)
0.2. Извор података
Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на
територији града Панчева коришћени су подаци и документација из следећих извора: јавних
основних школа; Секретаријата за јавне службе и социјална питања; Секретаријата за општу
управу; Секретаријат за привреду и економски развој Градске управе града Панчева;
Републичког завода за статистику
Одељења статистике у Панчеву; Привредне коморе Србије РПК Панчево Јужнобанатског
управног округа; Пописа становништва 2011. године; Стратегије развоја града Панчева 20142020; Пофила града Панчева из 2013. године, Акционог плана за унапређење образовања на
територији града Панчева (2018-2020.), Википедије, слободне енциклопедије и друго.
0.3. Критеријуми и принципи Одлуке о мрежи јавних основних школа
Приликом израде Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији
града Панчева уважавани су принципи: једнаког права, доступности, ефикасности и
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ефектности истовремено, а све у складу са географским, демографским, културним,
економским, еколошким и другим карактеристикама града Панчева.
Мрежа јавних основних школа утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа са
седиштем на територији града Панчева треба да допринесе даљем развоју и унапређењу
процеса образовања и васпитања у јавним основним школама у граду Панчеву, у складу са
општим и посебним циљевима и стандардима, коју за ову област одређује Закон о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и други прописи.
0.4. Обавезе и поступак који је спровео град Панчево
Главни делови Елабората су: 1. Профил града Панчева (са географским подацима,
демографским подацима, стањем привреде и перспективом економског развоја, локалном
традицијом и установама културе, уметности и спорта); 2. Установе основног образовања и
васпитања на територији града Панчева (са историјским освртом на развој образовне
делатности, приказом тренутне мреже јавних основних школа, просторним распоредом и
међусобном удаљеношћу јавних основних школа, уписним подручјима основних школа,
анализом кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја одељења у
претходне четири школске године (2014/15-2017/18. година), просторним и кадровским
капацитетима основних школа); 3. План развоја мреже јавних основних школа на територији
града Панчева (са бројем рођене деце у граду Панчеву и бројем ученика првог развоја); и 4.
Закључак (са Развојном мрежом јавних основних школа у наредних осам година).

1. Профил града Панчева
1.1. Географски подаци
У историјским списима Панчево се први пут спомиње 1153. године, као привредно и
трговачко средиште Јужног Баната, и као раскршће водених и копнених путева у региону, а
што га је у окружењу кроз историју чинило посебно значајним у геополитичком смислу.
Град Панчево је један од градова у Републици Србији. Налази се у Аутономној
Покрајини Војводини и седиште је Јужнобанатског управног округа.
Општине са којима се град Панчево граничи су: Ковачица, Алибунар, Ковин и град
Београд. Панчево се налази на 18 км од главног града Србије – Београда, на ушћу реке
Тамиша у Дунав. Заузима површину од 756 км2 (подаци из 2004.г.), на којој се налази градско
насеље Панчево и девет насељених места: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ,
Долово, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и Старчево.
Постоји разграната мрежа путева који Панчево повезују са многим градовима и
насељима. Панчево има изузетан геостратешки положај у Европи, који карактерише:
непосредна близина главног града Србије - Београда, непосредна близина Коридора X (спаја
запад и исток), Дунавска трансверзала - Коридор VII (повезује град Панчево са централном и
југоисточном Европом), магистрални пут Е70 (Београд-Панчево-Вршац-Румунија) и близина
међународног Аеродрома Никола Тесла Београд (40 км).
1.2. Демографски подаци
Према коначним резултатима пописа становништва из 2011.г. у Панчеву живи 76.203
становника, а на територији града Панчева 123.414 становника. Од укупног броја становника
60.012 (48,63%) су мушкарци, а 63.402 (51,37%) жене. Према попису из 2011. године у
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Панчеву живи 63.078 пунолетних становника, а њихова просечна старост износи 41,5 година
живота. Деце и младих (од 5-19. година) има 18.454 и чине 15 % укупне популације
становништа града Панчева.
Природни прираштај становништва износи – 3%0 (попис 2004. године).
Табела 1. Структура становништва старости 15 и више година према школској спреми и
писмености, 2011. (Извор: Пројекат “Ревизија стратегије развоја Панчева 2014-2020)

Према етничком саставу, становништво Панчева чине припадници следећих народа:
Срби – 79,00 %, Македонци 3,69 %, Мађари 2,77 %, Румуни 2,57 %, Роми 1,71 %, Словаци
1,14 %, остали 3,67 %, неизјашњени 3,46 % и непознато 1,36 %.
Град Панчево карактеришу и значајна миграциона кретања. Средином 1999. године избегла
лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са Косова и Метохије чинила су
10% од укупног становништва Панчева, што се у наредном периоду одразило на природни
прираштај и демографску структуру становништва.
У последњих седам година (2010-2016.г.) у град Панчево се у току године у просеку
досељавало око 1.400, а одсељавало око 1.500 становника.
Tабела 2. Миграциона кретања у граду Панчеву
(Извор: Републички Завод за станистику, Саопштење СН60 – Унутрашња кретања)

1.3. Стање привреде и перспективе економског развоја
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Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 104/2014) региони у Републици Србији су
разврстани према степену привредне развијености у развијене (Београдски регион и Регион
Војводине) и у недовољно развијене (остали региони), док су јединице локалне самоуправе
разврстане у VI група према степену развијености. Панчево припада I групи (изнад
републичког просека) – групи најразвијенијих локалних самоуправа. У групи 100 „нај“
привредних друштава, према пословном приходу у 2016. години, налазила су се два
предузећа из Панчева: „ХИП – Петрохемија“ а.д. Панчево на 16. месту, и Алмекс д.о.о.
Панчево на 98. месту.
Према подацима Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа
регистрована запосленост у Панчеву у 2017. години – годишњи просек износила је 29.733
лица, а према евиденцији Националне службе за запошљавање, на крају 2017. године на
подручју Панчева регистровано је 8.841 незапослених лице (33,8% незапослених лица у
Јужном Банату).
Просечна зарада без пореза и доприноса (нето) у граду Панчеву у 2017. години
износила je 50.090 динара, што је било изнад републичког просека, као и просека на нивоу
Јужнобанатског управног округа.
1.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта
Панчево је град са богатом традицијом, културним и спортским животом.
Многи познати уметници, научници, публицисти и др. родили су се и стварали у
Панчеву, међу којима: Константин Данијел, Урош Предић, прота Васа Живковић, Јован
Јовановић Змај, Исидора Секулић, Бранислав Нушић, Михајло Пупин, Драгомир Кранчевић,
др Јован Ердељановић, Милан Ћурчин, Светислав Касапиновић, Милош Црњански и др.
Данас у Панчеву има 15 установа културе, од чега 6 градских (Народни музеј Панчево,
Историјски архив Панчево, Културни центар Панчево, Градска библиотека Панчево, Завод за
заштиту споменика културе у Панчеву и Дом омладине Панчево) и 9 домова културе у
насељеним местима. Град Панчево има три споменика културе од изузетног значаја и 13 од
великог значаја.
Установе културе и удружења у области културе организују преко 30 манифестација,
од којих један број има и међународни карактер. Културне манифестације по којима се град
препознаје су: Панчевачки џез фестивал, Бијенале уметности у Панчеву, Међународни
бијенале уметничког дечијег израза - БУДИ, Класик фест, „Етно ком“ међународни музички
фестивал, „Фридом арт“ фестивал, Зборник „Рукописи“, „Екс театар фест“, „Ноћ музеја“,
„Мајски дани књиге“, Међународни графички бијенале „Екс либрис“, Ликовна колонија
„Делиблатски песак“, Фестивал музике за децу „Распевано пролеће“, Манифестација „Дани
Прота Васе“, „Панчевачки дани духовне музике“ и др.
У Панчеву има око 140 регистрованих спортских клубова и 8 клубова који се баве
спортом особа са посебним потребама. То су бројна спортска удружења из свих грана спорта:
кошарка, одбојка, рукомет, фудбал, атлетика, веслање, тенис, шах, рагби, џудо, карате, бокс и
др.
Школском спорту у Панчеву се посвећује посебна пажња. Савез за школски спорт
града Панчева (основан 1977. године) представља организацију школског спорта, која
организује школска спортска такмичења за око 15.000 ученика основних и средњих школа
(укупно 29 школа) у граду Панчеву.
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Град Панчево је вишенационална средина. Према попису из 2011. године, поред Срба
(79%), припадници националних мањина (Македонци, Мађари, Румуни, Роми, Словаци,
Бугари и други) укупно 26 разних етничких заједница, чинило је 16,18 % укупног
становништва града Панчева. Мултикултурализам и интеркултурални дијалог се успоставља
кроз активности бројних удружења и културно-уметничких друштава (око 20). У пет јавних
основних школа око 280 ученика поред српског језика школско градиво, у виду редовне
наставе или изборног предмета, савлађује на матерњем језику: мађарском, румунском,
словачком, македонском или бугарском.

2. Установе основног образовања и васпитања на територији
града Панчева
2.1. Историјски осврт на развој образовне делатности
Први писани списи о постојању школа у граду Панчеву датирају са почетка 18. века
(1720-1730.г.), а сведоче о постојању народних школа на српском и немачком језику. Ове
школе су биле верског карактера, а оснивале су их цркве ради верских потреба. Декретом
Марије Терезије из 1770. године и реформама које је она спровела у друштвеном животу
Аустро-Угарске монархије, а којој је и Панчево као град припадао, школе су из надлежности
цркве прешле у надлежност државе.
Развој друштвено-економских односа у 18. и 19. веку захтевао је већу образованост
људи, што је условило отварање читавог низа нових школа, које су задовољавале потребе у
области: занатства, трговине и војно-техничке делатност.
Посебно значајан датум за панчевачко школство је 01. јануара 1900. године, када је
извршена предаја комуналних школа у државне руке, што је практично значило да је од тада
финансирање школских трошкова било из буџета државе.
Према извештају за школску 1935-1936. годину, у Панчеву је радило 7 српских
основних школа (четвороразредних), које су имале 39 одељења и 1792 ученика.
Најкрупније промене у развоју основног образовања у држави, а самим тим и у граду
Панчеву, настале су са завршетком Другог светског рата и доношењем Закона о увођењу
осмогодишњег школовања (06.12.1945.г.).
Са индустријским развојем Панчева у 20. веку долази до демографске експанзије
становништва и потребе за све већим бројем основних школа.
Школске 2000-2001. године у општини Панчево у 19 редовних основних школа и
Основној школи „Мара Мандић“ Панчево наставу је похађало 12.165 ученика у оквиру 517
одељења.
2.2. Приказ тренутне мреже јавних основних школа
Мрежу основних школа са седиштем на територији града Панчева чини 19 редовних
основних школа (10 у граду и 9 у насељеним местима - селима); Школа за основно и средње
образовање „Мара Мандић“ Панчево, школа за ученике са сметњама у развоју, и две
уметничке школе: Музичка школа „Јован Бандур“ Панчево и Балетска школа „Димитрије
Парлић“ Панчево“.
Постојећа мрежа основних школа у граду Панчеву утврђена је Одлуком о мрежи
основних школа са седиштем на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 3/2013), и чине је следеће школе:
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У градском насељу Панчева налазе се следеће основне школе:
1. Основна школа „Васа Живковић“ Панчево, ул. Карађорђева број 87
2. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 3
3. Основна школа „Стевица Јовановић“ Панчево, ул. Браће Јовановића број 75
4. Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево, ул. Лава Толстоја број 30
5. Основна школа „Исидора Секулић“ Панчево, ул. Сердар Јанка Вукотића број 7
6. Основна школа „Свети Сава“ Панчево, ул. Војвођанска број бб
7. Основна школа „Бранко Радичевић“ Панчево, ул. Владимира Жестића број 21
8. Основан школа „Борисав Петров Браца“ Панчево, ул. Жарка Зрењанина број 179
9. Основан школа „Братство јединство“ Панчево,ул. Шандора Петефија број 33-35
10. Основна школа „Мирослав Антић Мика“ Панчево, ул. Душана Петровића
Шанета број 11
Школа за ученике са сметњама у развоју:
11. Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево, ул. Цара
Душана број 34, са три издвојена одељења у насељеним местима, и то у:
- Долову, ул. Аксентија Максимовића број 1 (Основна школа „Аксентије
Максимовић“ Долово)
- Јабуци, ул. Трг Бориса Кидрича број 10 (Основна школа „Гоце Делчев“ Јабука)
- Качареву, ул. Херцеговачка број 12 (Основна школа „Жарко Зрењанин“
Качарево)
У насељеним местима (селима) у граду Панчеву налазе се следеће јавне основне школе:
12. Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ Старчево,ул. Иве Лоле Рибара број 2
13. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Омољица, ул. Трг Светог Саве број 3
14. Основна школа „Моша Пијаде“ Иваново, ул. 29. новембра број 56-58
15. Основна школа „Олга Петров“ Банатски Брестовац, ул. Олге Петров број 1
16. Основна школа „Гоце Делчев“ Јабука, Трг Бориса Кидрича број 10
17. Основна школа „4. октобар“ Глогоњ, Трг Маршала Тита број 8
18. Основна школа „Жарко Зрењанин“ Качарево, Херцеговачка број 12
19. Основна школа „Жарко Зрењанин“Банатско Ново Село, ул. Маршала Тита
број 75
20. Oсновна школа „Аксентије Максимовић“ Долово, Аксентије Максимовић број 1
Уметничке школе:
21. Музичка школа „Јован Бандур“ Панчево, ул. Војводе Живојина Мишића број 3
22. Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево, ул. Жарка Зрењанина број 25, са два
издвојена одељења:
- у Алибунару, ул. Трг слободе број 7 (Центар за културу општине Алибунар) и
- у Зрењанину, ул. Народне омладине број 1 (Културни центар Зрењанин)
У Табели 3. дат је приказ броја ученика и одељења у основним школама у граду
Панчеву у школској 2017-2018. години.
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Tабела 3. Број ученика и одељења у основним школама у школској
2017-2018. години са седиштем на територији града Панчева

2.3. Просторни распоред и међусобна удаљеност јавних основних школа
На територији градског насеља Панчева налази се 10 редовних јавних основних
школа равномерно распоређених, на међусобној удаљености 2 до 2,5 км, што омогућава да
око 6.200 ученика свакодневно брзо и лако дође до својих подручних школа.
Од укупно 10 градских основних школа, Основна школа „Борисав Петров Браца“
Панчево не испуњава критеријуме из Уредбе (школа може бити основана као посебна
установа уколико има најмање 480 ученика или 16 одељења). Како у овој основној школи од
око 166 ученика око 80% чине припадници ромске националне мањине, чије породице
насељавају приградско насеље Мали рит, одрживост школе предуслов је да ромска деца из
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овог насеља похађају основну школу. Школа такође има и друге функције које доприносе
већем обухвату деце из осетљивих група системом основног образовања и васпитања:
продужени боравак где ученици домаће задатке завршавају уз асистенцију наставника,
ученици такође имају и два оброка дневно, а у зимским месецима највећи део дана проводе у
чистом и загрејаном простору.
У две основне школе у градском насељу Панчева: Основној школи „Ђура Јакшић“
Панчево и Основној школи „Братство јединство“ Панчево, школе не испуњавају услов да
имају најмање 480 ученика, али испуњавају услов да имају 16 одељења.
Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево (302 ученика и 16 одељења) једна је од
најстаријих основних школа у граду Панчеву, са континуитетом у раду (школа је основана
као „државна основна школа са забавиштем“ 1. септембра 1913. године). Школу поред
подручне деце похађају и деца штићеници Дома за децу и омладину без родитељског старања
„Споменак“ Панчево и деца смештена у Прихватилишту за жене и децу жртве породичног
насиља - Сигурна кућа Панчево.
Поред основног образовања у Основној школи „Ђура Јакшић“ Панчево се реализује и
Формално сновно образовање одраслих (37 полазника образовања за одрасле у шк. 20172018. години). Школа за одрасле у овој школи је једна од две у Јужном Банату. Критеријум
ефективности, који се пре свега односи на рационалну и оптималну искоришћеност простора
и кадровских потенцијала у школи, овде је постигнут.
У Основној школи „Братство јединство“ Панчево (402 ученика и 19 одељења) настава
се поред српског реализује и на мађарском језику, а изборни предмет „Матерњи језик са
елементима националне културе“, остварује се на мађарском и словачком језику. С обзиром
да се школа налази у Месној заједници „Војловица“ у граду Панчеву, где је становништво
вишенационалног састава, у овој
школи је од самих њених почетака присутна
вишејезичност у настави.
За преко 200 ученика, који станују на удаљености већој од 4 км од седишта школе, а
станују у приградским насељима и на путевима који повезују Панчево са
Београдом, Качаревом и Доловом, град Панчево обезбеђује бесплатан превоз, а што је
локална самоуправа обавезна према члану 189. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања.
Слика 1. Мапа градског насеља Панчева са положајем 10 јавних основних школа и Школом
за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево
(Напомена: бројеви којима су означене основне школе на мапи идентични су нумерацији
школа датој у Табели 3.)
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На територији града Панчева у девет насељених места (села) настава се реализује у по једној
основној школи. У девет сеоских школа у 177 одељења у школској 2017-2018. години наставу
је похађало 3491 ученик. Принцип, да свако насељено место (село) има своју основну школу,
у насељеним местима Панчева
је остварен.
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2.4. Уписна подручја основних школа
Уписна подручја основних школа на територији града Панчева су следећа:
1. ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ЖИВКОВИЋ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Бахманова циглана, Браће Југовића, Бранка Радичевића до угла улице Моше Пијаде, Цветна,
Димитрија Туцовића до угла улице Моше Пијаде, Хајдук Вељкова, Иве Курјачког, Јабучки
пут, Јове Максина, Јовице Безуљевића, Југ Богданова, Јужна, Карађорђева до угла улице
Моша Пијаде, Караула, Книћанинова, Летња, Мајке Југовића, Марка Кулића, Матије Гупца,
Михајла Пупина, Милоша Обилића, Патријарха Чарнојевића, Стевана Шупљикца до Топлане
бр.бб, Рибарска, Ритска, Синђелићева, Славка Бокшана, Стевице Јовановић до угла са
Синђелићевом улицом, Сунчана, Светог Саве до угла улице Моша Пијаде, Светозара
Шемића, Танаска Рајића, Топлице Милана, Уроша Предића, Западна, Браће Јовановића од
угла Марка Кулића до угла Карађорђеве, Моша Пијаде до угла Синђелићеве, Синђелићева од
Светозара Шемића до Моша Пијаде, Насеље Скробара, Панчевачки пут (Дубока бара, улица
Сибничка и др.).
2. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИ ЗМАЈ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Браће Јовановића, Бранка Радичевића, Димитрија Туцовића, Доситеја Обрадовића, Др
Светислава Касапиновића, Др Жарка Фогараша, Дунавска, Карађорђева, Кеј Радоја Дакића,
Максима Горког, Масарикова, Милоша Требињца, Моше Пијаде, Немањина, Николе
Ђурковића, Савска, Светог Саве, Светозара Милетића, Вардарска, Војводе Петра Бојовића,
Војводе Радомира Путника, Вука Караџића, Змај Јове Јовановића, Жарка Зрењанина, Насеље
Стари Тамиш, Панчевачки пут (Дубока бара, улица Сибничка и др.).
3. ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Моше Пијаде, Синђилићева, Светог Саве, Браће Јовановића, Делфе Иванић, Кикиндска,
Кочина, Немањина, Новосадска, Ослобођења, Радничка, Ружина, Стара улица, Стевана
Шупљикца, Суботичка, Светозара Милетића, Шабачка, Војвођански булевар, Вршачка, Змај
Јове Јовановића, Др Владимира Алексића, Марије и Лазара Драгичевића.
4. ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: Лава
Толстоја, Стојана Новаковића, Војводе Радомира Путника, Јосифа Маринковића, Милоша
Обреновића, Пере Сегединца, Краља Милана Обреновића, Баваништански пут, Стевана
Шупљикца, Насеље Скробара, Јована Гавриловића, Аксентија Максимовића, Проте Матеје
Ненадовића, Илариона Руварца, Јована Ристића, Стеријина,
Насеље Стари Тамиш,
Љубомира Ковачевића, Стефана Стратимировића, Миливоја Блазнавца, Илије Гарашанина,
Славка Родића, Матеје Блејца, Чумићева, Ослобођења.
5. ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Аксентија Максимовића, Граничарска, Др Марије Прите, Илариона Руварца, Илије
Гарашанина, Јована Гавриловића, Јована Рајића, Јована Ристића, Јосифа Маринковића, Кнеза
Михајла Обреновића, Краља Милана Обреновића, Лава Толстоја, Љубомира Ковачевића,
Миливоја Блазнавца, Милке Марковић, Милоша Обреновића, Милоша Требињца,
Ослобођења, Пере Сегединца, Петра Кочића, Железничка станица Предграђе, Железничка
станица Панчево Варош, Проте Матеје Ненадовића, Радоја Домановића, Сердар Јанка
Вукотића, Стевана Шупљикца, Стеријина, Стефана Стратимировића, Стојана Новаковића,
Чумићева, Насеље Стари Тамиш (улице Багрема, Кестенова, Ораха и др.).
6. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: 6.
октобра, Бранка Ановића, Цара Душана, Цара Лазара, Доситеја Обрадовића, Др Светислава
Касапиновића, Др Жарка Фогараша, Дринска, Дунавска, Филипа Вишњића, Краљевића
Марка, Максима Горког, Милорада Бате Михаиловића, Милоша Требињца, Нушићева, Петра
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Прерадовића, Савска, Таковска, Вардарска, Владимира Жестића, Зетска, Жарка Зрењанина,
Мала, Кеј Радоја Дакића, Ибарска.
7. ОСНОВНА ШКОЛА“СВЕТИ САВА“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Баваништански пут, Банатска, Банијска, Бачванска, Бококоторска, Борска, Босанска,
Букуљска, Велебитска, Власинска, Војвођанска, Горњачка, Далматинска, Ђердапска,
Златарска, Златиборска, Јадранска, Јастребачка, Кајмакчаланска, Козарачка, Копаоничка,
Кордунашка, Крајишка, Кудељарска улица, Кудељарски насип прва, Личка, Мајевичка,
Македонска, Мачванска, Мирочка, Новосељански пут, Озренска, Опленачка, Осоговска,
Охридска, Пелистерска, Пелистерска просек, Преспанска, Приморска, Рашка, Семберијска,
Скадарска, Славонска, Србијанска, Сремска, Старжиловска, Тимочка, Топличка,
Топчидерска, Фрушкогорска, Херцеговачка, Хумска, Церска, Црногорска, Шарпланинска,
Шумадијска.
8. ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
Алексе Шантића, Августинчићева, Баваништански пут, Боре Станковића, Цвијићева,
Дечанска, Др Синише Станковића, Драгомира Крањчевића, Душана Петровића Шанета, Ђуре
Даничића, Горана Ковачића, Грачаничка, Гундулићева, Исидоре Секулић, Ивана Цанкара, Иве
Андрића, Јанка Веселиновића, Јоакима Вујића, Јосифа Панчића, Јована Бјелића, Јована
Павловића, Јована Поповића, Константина Данила, Косте Абрашевића, Косте Рацина, Косте
Трифковића, Лазе Костића, Лазе Лазаревића, Манасијска, Марина Држића, Мажуранића,
Михајла Петровића Аласа, Милана Ћурчина, Милана Ракића, Милешевска, Милована
Глишића, Милутина Бојића, Надежде Петровић, Паје Јовановића, Прешернова, Првомајска,
Радивоја Кораћа, Раваничка улица, Руђера Бошковића, Саве Шумановића, Стевана Христића,
Стевана Мокрањца, Стевана Сремца, Студеначка, Васе Богданова, Васе Пелагића, Вељка
Петровића, Вељка Влаховића, Војислава Илића, Зоре Петровић, Жичка, 7. јула, Просек
братства јединства, Први просек братства јединства.
9. ОСНОВНА ШКОЛА „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице:
7. јула, Боре Радића, Борислава Петрова Браце, Борислава Шипоша, Бранка Савића, Мали
рит, Маре Мандић, Олге Петров, Спољностарчевачка, Светозара Марковића, Тозе Марковића,
Јаношикова, Жарка Зрењанина, Утве Златокриле, Ђуре Николајевића.
10. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ПАНЧЕВО обухвата следеће улице: 7.
јула, Бараке код Рафинерије, Борачка, Братства јединства, Добровољачка, Други просек
Братства јединства, Гробљанска, Јанка Чмелика, Јаношикова, Јоакима Вујића, Пољска, Први
просек Братства јединства, Спољностарчевачка, Светозара Марковића, Шандора Петефија,
Трг 12. војвођанске бригаде, Маре Мандић, Борислава Петрова Браце, Олге Петров, Боре
Радића.
11. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО,
као једина основна и средња школа за децу са сметњама у развоју уписује ученике са читавог
подручја града Панчева и шире, у складу са просторним и кадровским капацитетима.
12.
ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО обухвата
територију насељеног места Старчево.
13. ОСНОВНА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" OМОЉИЦА обухвата територију
насељеног места Oмољица.
14. ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ИВАНОВО обухвата територију насељеног
места Иваново.
15. ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ обухвата територију
насељеног места Банатски Брестовац.
16. ОСНОВНА ШКОЛА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА обухвата територију насељеног места
Јабука.
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17. ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ обухвата територију насељеног места
Глогоњ.
18. ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО обухвата територију
насељеног места Качарево.
19. ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" БАНАТСКО НОВО СЕЛО обухвата
територију насељеног места Банатско Ново Село.
20. ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО обухвата територију
насељеног места Долово.
21. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ ПАНЧЕВО, као једина основна и средња
музичка школа уписује ученике са читавог подручја града Панчева и шире, у складу са
просторним и кадровским капацитетима.
22. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО, као једина основна и
средња балетска школа уписује ученике са читавог подручја града Панчева и шире, у складу
са просторним и кадровским капацитетима.
Напомена: Због удаљуности места становања (више од 4 км од седишта школе) из три
приградска насеља: Скробара, Београдски пут и насеље Стари Тамиш око 150 ученика
основних школа свакодневно путује у Панчево у седам градских школа, и има обебеђене
бесплатне месечне карта из буџета Града.
`
2.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и
броја одељења у претходне четири школске године (2014-15. до 2017-18. г)
Tабела 4. Број ученика и одељења у основним школама у граду Панчеву у претходне четири
школске године (2014-15. до 2017-18. година)

Анализирајући укупан број ученика који су похађали основну школу у граду Панчеву
у последње четири године, може се видети да је школске 2015-16. године 21 ученик више био
у школама него претходне 2014-15. године, а да је две наредне школске године, 2016-17. и
2017-18. број ученика био мањи за 117, односно за 60 ученика.
За разлику од укупног броја ученика, од 1. до 8. разреда број „првака“ је последњих
година релативно стабилан, и износи од 1166 до највише 1189 уписаних ученика на
годишњем нивоу.
Укупан број одељења је такође за четири године варирао у основним школама, и то од
449 до највише 453 одељења, што је превасходно било условљено осцилацијама броја
ученика у одељењима предметне наставе (од 5. до 8. разреда), као и критеријумима о
прописаном броју ученика по одељењу и групи у основној школи, утврђеном за сваку
школску годину од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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Tабела 5. Број ученика у основним школама у граду Панчеву (село-град)
у претходних осам школских година (2010-11. до 2017-18. година)

Анализирајући број ученика који су похађали основне школе у граду Панчеву у последњих
осам година, у насењеном месту Панчево (10 основних школа и 1 школа за децу са сметњама
у развоју) и у насењеним местима – селима (9 основних школа), може се закључити: да се у
овом периоду у основним школама на територији града Панчеву смањио број ученика за 3,14
%; у сеоским школама број ученика се смањио за 8,35%, док је у градским школама било
0,65%, ученика више него школске 2010-2011. године.
Пад броја ученика који похађају основне школе на територији града Панчева за
последњих осам година, може се тумачити стагнациом броја ученика у градским
основним школама, али и константним смањењем броја ученика у сеоским основним
школама.
Основне школе са наставом на језицима националних мањина
У складу са Законом у три основне школе у Панчеву настава се у школској 2017-2018.
години реализовала и на језицима националних мањина, са укупно 91 учеником: у Основној
школи „Братство јединство“ Панчево, на мађарском језику – једно комбиновано одељење од
1-4 разреда са 6 ученика, једно одељење шестог разреда са 3 ученика и једно одељење
седмог разреда са 6 ученика (укупно 15 ученика); у Основној школи „Аксентије
Максимовић“ Долово, на румунском језику – једно комбиновано одељење од 2 и 4 разреда са
6 ученика и у Основној школи „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село, на румунском језику –
осам редовних одељења од 1-8 разреда са укупно 70 ученика. Школска документација за ова
одељења води се двојезично.
Изборни предмет „Матерњи језик са елементима националне културе“ у школској
2017-2018. години реализовао се у пет основних школа, са укупно 191 учеником: у Основној
школи „Братство јединство“ Панчево, на мађарском језику – три групе са 36 ученика и на
словачком језику – три групе са 33 ученика; у Основној школи „Моша Пијаде“ Иваново, на
мађарском језику – три групе са 30 ученика и на бугарском језику – једна група са 11
ученика; у Основној школи „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село, на румунском језику –
једна група са 22 ученика; у Основној школи „Гоце Делчев“ Јабука, на македонском језику –
две групе са 30 ученика и у Основној школи „Жарко Зрењанин“ Качарево, на македонском
језику – две групе са 29 ученика.
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2.6. Просторни и кадровски капацитета основних школа
У табелама 6. и 7. приказани су просторни и кадровски капацитети јавних основних
школа у граду Панчеву.
С обзиром да се постојећа мрежа јавних основних школа у граду Панчеву сматра
развојном (оптималном) за период од 2018. до 2026. године, подаци у табелама представљају
слику постојећег стања, међутим они могу бити и полазиште за евентуалне корекције и
унапређење мреже школа, уколико се за то у наредним годинама буде указала потреба.
Tабела 6. Просторни капацитети јавних основних школа у граду Панчеву
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Tабела 7. Кадровски капацитети јавних основних школа у граду Панчеву
у школској 2017-2018. години

3. План развоја мреже јавних основних школа на територији града
Панчева
3.1. Број деце рођене у граду Панчеву и број ученика првог разреда
У табели 8. приказани су подаци о броју деце рођене на територији града Панчеву у
периоду 2003-2014. година, као и број деце која су уписана у први разред основних школа од
школске 2010-11. до школске 2017-18. године.

Страна 21- Број 06

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

01. Април 2019. године

Табела 8. Број деце рођене на територији града Панчева у периоду од 2003
до 2014. године и уписане у основне школе од школске 2010-11. године до
2017-18. године

Напомена: Напомињемо да се број рођене деце, по годинама, односи на децу рођену на
територији града Панчева, односно нису обухваћена деца рођена у Београду и другим
општинама, градовима на територији Републике Србије и шире, а са пребивалиштем
родитеља на територији града Панчева (подаци Секретаријат за општу управу Градске управе
града Панчева, од 13.04.2018. године).
Број деце рођене од 2003-2014. године на територији града Панчева кретао се од
1077 (најмање рођене деце 2014. године), до 1240 (највише рођене деце 2009. године).
Из података се може закључити следеће: да је просечан број рођене деце
на територији града Панчева у периоду 2003-2014. година (12 година) износио око 1166 деце;
да је годишње од 1335 до 1171 дете уписивало први разред основних школа; да углавном
постоји разлика између броја рођене деце и деце уписане у први разред основних школа
(да се она креће од 36 до 135 деце више уписане у школу, него рођене у истом годишту), што
се међу осталим може тумачи појачаном миграцијом становништва према привредно
развијеним градовима.
Имајући све ово у виду може се очекивати да ће: у наредни годинама у основним
школама на територији града Панчеву у просеку бити више или мање од 20 до 80 првака
годишње.
Број деце стасале за упис у први разред биће условљен: очекиваним мањим
природним прираштајем становништва на територији локалне самоуправе у наредних осам
година; присуством једног броја деце, која су рођене ван територије града Панчева, а која се
не виде у подацима о броју рођене деце у Панчеву, али су присутна код уписа у први разред;
као и константним приливом миграционог становништва у град Панчево (на годишњем
нивоу око 1200-1600 становника се досели у Панчево).

4. Закључак
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4.1. Развој мреже јавних основних школа у наредних осам година
План развоја мреже јавних основних школа у наредне четири до осам година (од 20182022. године, односно од 2022-2026. године) заснива се на следећим ставовима и
закључцима:
- Постојећа мрежа јавних основних школа: 19 редовних јавних основних школа (10 у
градском насељу Панчево и 9 у насељеним местима - селима), једном школом за ученике са
сметњама у развоју и две уметничке школе: музичка и балетска школа (укупно: 22 школе)
може се сматрати оптималним решењем у погледу броја и врсте јавних основних школа у
наредне четири до осам година на територији града Панчева.
- У наредним годинама град Панчево ће радити одговорно и доследно на планирању даљег
развоја мреже јавних основних школа, која ће омогућити једнако право и доступност
образовања и васпитања свој деци и ученицима, без дисриминације и сегрегације, уз потпуни
обухват деце и ученика одговарајућег узраста за стицање основног образовања у два
образовна циклуса, у складу са географским, демографским, културним, економским,
еколошким и другим карактеристикама града Панчева.
- Имајући у виду већу урбанизацију и насељеност појединих делова града Панчева у односу
на остале делове, као и наставак стамбене изградње у њима, може се очекивати да ће у тим
градским подручјима доћи до промене старосне структуре становништва, а што ће се
одразити на већи број деце основношколског узраста. Ово може условити потребу
проширења капацитета једног броја основних школа, а што ће за последицу имати нужну
санацију, реконструкцију и доградњу, просторних капацитета тих школа.
- У девет насењених места (села) на територији града Панчева, присутан је дугогодишњи пад
броја рођене деце, а самим тим и деце стасале за упис у први разред основних школа. Како
би се створили услови за останак становништва на селу, локална самоуправа ће у оквиру
својих могућности радити на очувању основних школа у свим селима, без обзира на број
становника и деце у њима, јер је познато да евентуално гашење школа додатно подстиче
негативне демографске трендове у локалним срединама.
Град Панчево ће у наредном периоду такође радити на стварању услова за брже кретање
људи, роба и услуга из села у град и обрнуто, а што ће допринети осавремењавању живота
на селу и већој мотивисаности младих да остану на селу и у њему оснују породицу.
- Панчево је вишшенационална средина, па је унапређењe мањинских слобода и права у
области образовања један од приоритета у наредном периоду. Већи обухват ученика, који
поред српског језика похађају наставу на другом језику (матерњем језику), или уче изборни
предмет „Матерњи језик са елементима националне културе“ на мађарском, румунском,
словачком, македонском, бугарском или др. језику, треба да буде један је од циљева у школама
које образују ученике различитог националног састава на територији града Панчева.
- Акционим планом за унапређење образовања на територији града Панчева (2018-2020.г.),
као приритетни циљеви у образовању за наведни период одређена је: подршка развоју
инклузивног образовања, и обезбеђивање додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке (обезбеђивање персоналних асистената) по препорукама Интерресорне комисије;
унапређење подршке за децу из осетљивих група, како би се обезбедио већи упис деце у први
разред основних школа, превенирало осипање ученика кроз школовање, а нарочито приликом
преласка у пети разред основне школе (Напомена: посебно осипања ученица ромске
припадности, а и у вези са тим превенције малолетничких бракова).
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Град Панчево ће тежити да се у предстојећим годинама реализацују наведени приоритетни
циљеви у основним школама, како би се пре свега обезбедила одрживост резултата који су у
постигнути у овим областима имплементацијом пројекта „Уз малу помоћ пријатеља –
Превенција раног напуштања школе у Панчеву“, реализован у 10 основих школа у граду
Панчеву у школској 2017-2018. године.
- У циљу обезбеђивања веће доступности основног образовања деци и ученицима, град
Панчево ће у наредном периоду у складу са Законом : регулисати трошкове превоза за све
ученике, који станују на удаљености већој од 4 км од седишта школе, а за ученике са
сметњама у развоју, и њихове пратиоце без обзира на удањеност места становања од школе.
Обезбедиће се већа физичка доступност за све школске објекте, како би се ученицима са
сметњама у развоју олакшао улазак у школе и кретање у њима.
- У наредне четири до осам година (од 2018. до 2022. и од 2022. до 2026. године) град
Панчево ће пратити развојне програме и пројекте везане за основно образовање на нивоу
Републике Србије, и по потреби учествовати у њима.
На локалном нивоу континуирано ће се анализирати друштвено-економска и демографска
кретања, и у вези са потребама локалне средине, вршити евентуална усклађивања и корекције
Плана развоја мреже јавних основних школа.
Градоначелник
града
Панчева,
дана
22.03.2019. године, разматрао је Предлог решења о
измени Решења о образовању Комисије за
потврђивање изведених радова на одржавању јавних
зелених површина на територији града Панчева, па је
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98. ст.
2. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Комисије за потврђивање изведених
радова на одржавању јавних зелених
површина на територији града Панчева
I
У Решењу о образовању Комисијe за
потврђивање изведених радова на одржавању јавних
зелених површина на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 30/18) тачка I
мења се и гласи:
„I
Образује се Комисија за потврђивање
изведених радова на одржавању јавних зелених
површина на територији града Панчева (у даљем
тексту Комисија), у следећем саставу:
1.
Оливера
Стефанов,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, председник;

2. Милан Милутиновић, представник Јавног
комуналног предузећа "Зеленило" Панчево, заменик
председника;
3.
Светлана
Дракулић
Стефановић,
представник Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, члан;
4. Иван Дупор, представник Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, члан;
5.
Данијела
Спајић,
представник
Секретаријата за финансије Градске управе града
Панчева, члан;
6.
Љиљана
Дражилов,
представник
Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе града Панчева, члан
7. Јелена Стојиљковић, представник Јавног
комуналног предузећа "Зеленило" Панчево", члан;.“
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2019-232
Панчево, 22.03.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
01.03.2019. године, разматрао је Предлог решења о
именовању лица задуженог за спровођење мера
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популационе политике у граду Панчеву, па је на
основу чл. 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
( "Службени гласник РС" бр.129/07 , 83/14 – др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и чл. 54. и 98. став 2. Статута
града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16 ), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о именовању лица задуженог за
спровођење мера популационе
политике у граду Панчеву
I
Именује се Сузана Јовановић, члан Градског
већа за подручје рада, запошљавања и социјалне
политике за лице задужено за спровођење мера
популационе политике у граду Панчеву.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-118
ПАНЧЕВО, 1.03.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
25.02.2019. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
31.01.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од
31.01.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
31.01.2019.године с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
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града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18) и друге прописе, којима је прописано
да корисници јавних средстава не могу заснивати
радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места до
рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-106
Панчево,25.02.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
08.03.2019. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројеката у
области заштите од пожара за 2019. годину, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) донео
следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројеката у области заштите од пожара, за 2019.
годину (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
* Миодраг Милошевић, Шеф одељења за
одбрану и ванредне ситуације - председник
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* Бранислав Батинић, службеник за јавне
набавке, Панчево - члан
* Владимир Крстић, саветник у служби за
заједничке послове, Панчево - члан
За секретара Комисије одређује се Сузана
Демић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање из
области заштите од пожара.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката у области заштите од пожара,
усвајање критеријума, вредновање пројеката,
припрема пројектне документације, прегледање и
оцењивање пристиглих пројеката на конкурс,
подношење образложених предлога Градоначелнику
града Панчева за
су/финансирање
изабраних
пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних конкурсом, критеријума за избор
пројеката из области заштите од пожара који се
су/финансирају из буџета града Панчева.
О избору одабраних пројеката, као и о износу
финансијских средстава одлучује Градоначелник
града Панчева.
Комисија може затражити од стране других
стручњака мишљење о поднетим
предлозима
пројеката.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2019. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева, Одељењу за одбрану и ванредне ситуације
града Панчева, док извештаје о раду Комисија
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева, Одељење за одбрану и ванредне ситуацује, а
најкасније до 10.02.2020. године.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
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скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Одељење за одбрану и ванредне
ситуације, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2019-161
ПАНЧЕВО, 08.03.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16) и члана 36.став 5. Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији града Панчева («Службени лист града
Панчева», број 24/14, 4/16, 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18),
Градоначелник града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града Панчева
(Закључак број: II-05-06-14/2019-8 од 13.02.2019.
године), донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о утврђивању висине укупних трошкова
боравка по детету и висине учешћа
корисника у укупним трошковима
боравка у одмаралишту на Дивчибарама
за 2019. годину
I
Утврђује се да трошкови боравка по детету у
одмаралишту на Дивчибарама за 2019. годину износе:
- за 7 пансиона, односно 8 дана са превозом и
боравишном таксом
14.747,00 динара,
- за 1 пансион без превоза, са боравишном
таксом 1.907,00 динара и
превоз
у
једном
смеру
700,00 динара.
II
Утврђује се висина учешћа корисника у
укупним трошковима за боравак деце у одмаралишту
на Дивчибарама, а који на основу Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији града Панчева, остварују право на
делимично регресирање трошкова боравка у
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одмаралишту на Дичибарама за 2019. годину, тако да
износи:
- за 7 пансиона, односно 8 дана, са превозом
и боравишном таксом
3.000,00 динара,
- за 1 пансион, без превоза, са боравишном
таксом
360,00 динара и
-превоз
у
једном
смеру
240,00 динара.
За скраћени боравак деце у одмаралишту, у
трајању од 2, 3, 4, 5 или 6 пансиона, обрачунава се
цена за један пансион која је помножена са бројем
дана стварног коришћења, уз додавање трошкова
превоза.
Трошкове боравка за стручно особље
(наставнике, рекреаторе, медицинско особље), које је у
пратњи деце, сноси град Панчево у целости.
Уплата фактурисаног износа може се
извршити у три једнаке месечне рате.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-88
Панчево, 18.02.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
01.03.2019. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец јануар 2019. године додељује се КОЦЕВИЋ
СЛАВКУ, полицијском службенику Полицијске
испоставе Панчево.
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Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-119
Панчево, 01.03. 2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
01.03.2019. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец фебруар 2019. године додељује се ДАПЕР
АНДРИЈАНИ, полицијском службенику Полицијске
испоставе Панчево.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-120
Панчево, 01.03. 2019.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.02.2019. године, разматрао је предлог Решења о
образовању Комисије за вредновање пројеката и
програма у области социјалне политике, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
( "Службени гласник РС" број 129/07 , 83/14 – др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева («Службени лист града
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Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16 ), донео
следеће
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III
Лица из тачке I овог решења именују се на 4
године.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројеката и програма у области социјалне политике ( у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1.Сузана Јовановић, чланица Градског већа
града Панчева задуженa за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике, члан
2.Рајка Благојевић, запослена у Центру за
социјални рад “Солидарност” Панчево, члан
3.Ивана Ђорђевић, запослена у Градској
управи града Панчева, члан
4Митрана Игњатовић, запослена у Дому
здравља Панчево, члан
5.Ивана Росић, председница Савета за родну
равноправност, члан
Комисија на првој седници, већином гласова
од укупног броја чланова, бира председника Комисије.
Председник и чланови Комисије ће на првој
седници потписати Изјаву о непостојању сукоба
интереса.
За секретара Комисије именује се Драгана
Дачић запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће за потребе Комисије обављати стручне и
административно-техничке послове у сарадњи са
Секретаријатом за јавне службе и социјална питања и
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа.
II
Задатак Kомисије је вредновање пројеката и
програма у области социјалне политике.
Послови вредновања пројеката и програма у
области социјалне политике обухватају: активности
на процени квалитета пројеката и програма применом
утврђених критеријума и бодовањем, односно
оцењивањем свих сегмената пројеката и програма, као
и процена вредности буџета пројеката и програма;
активности на утврђивању ранг листе пројеката и
програма за финансирање односно суфинансирање из
буџета града и утврђивање коначног предлога
пројеката и програма за финансирање односно
суфинансирање из буџета града; активности на
посматрању, односно мониторингу одобрених
пројеката, након половине времена предвиђеног за
реализацију пројеката и програма, активности
разматрања и оцењивања завршних извештаја о
реализацији одобрених пројеката и програма.

IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија на седницама одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до јуна текуће године за претходну.
VI
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за вредновање
пројеката и програма у области социјалне политике
Градоначелника града Панчева број: II-06-020-2/2018488 oд 30.04.2018. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-113
ПАНЧЕВО, 27.02.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 21.03.2019. године
разматрало је
Предлог решења о образовању Тима за спровођење
активности у вези са оснивањем нове установе
социјалне заштите на територији града Панчева, те је
на основу чл. 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16-др. закон и 47/18) и чл. 59. и 98. став 3. Статута
града Панчева ("Службени лист града Панчева"
бр.25/15 – пречишћен текст и 12/16) донело
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РЕШЕЊЕ
о образовању Тима за спровођење
активности у вези са оснивањем нове
установе социјалне заштите на
територији града Панчева
I
Образује се Тим за спровођење активности у
вези са оснивањем нове установе социјалне заштите
на територији града Панчева ( у даљем тексту: Тим), у
циљу спровођења активности у поступку оснивања
нове установе социјалне заштите на територији града
Панчева, у следећем саставу:
1)Сузана Јовановић, члан Градског већа за
подручје рада, запошљавања и социјалне политике,
координатор Тима,
2)Гордана Николић, секретар Секретаријата
за јавне службе и социјaлна питања, члан
3)Ивана Цветковић, самостални саветник за
опште и правне послове у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања, члан,
4)Драгана Дачић, шеф Одељења за
предшколско васпитање и образовање, социјалну и
здравствену заштиту Секретаријата за јавне службе и
социјална питања, члан,
5)Снежана Раковић, помоћник секретара
Секретаријата за јавне службе и социјална питања,
члан,
6)Олга Шарац, саветник за стручне послове у
области евиденција и управљања имовином града у
Секретаријату за имовину, члан
7)Бојан Петров, помоћник секретара Службе
за управљање људским ресурсима и заједничке
послове, члан.
II
Седнице Тима сазива координатор Тима.
Задаци Тима су да :
1)предузима мере и активности које су
неопходне за приступање оснивању нове установе
социјалне заштите;
2)у року од два месеца од дана образовања
дефинише концепт решења имајући у виду да нова
установа социјалне заштите треба да обједини
пружање следећих услуга социјалне заштите:
- дневне услуге у заједници,
- услуге подршке за самосталан живот,
- саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге,
- услуге смештаја;
3)спроводи припремне активности за израду
нацрта одлуке о оснивању нове установе социјалне
заштите, до утврђивања предлога одлуке о оснивању
нове установе социјалне заштите;
4)пружа подршку новој установи социјалне
заштите у оснивању, у погледу израде општих аката и
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осталог, до уписа нове установе социјалне заштите у
судски регистар.
III
Лица из тачке I овог решења именују се до
уписа нове установе социјалне заштите у судски
регистар.
IV
Извештај о раду Тим доставља Градском већу
града Панчева посредством Секретаријата за јавне
службе и социјална питања, најкасније до 31.
децембра текуће године.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Тима обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-15
ПАНЧЕВО, 21.03.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 20. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“ број 24/11), чланова
60. тачка 1. и 62. тачка 3. Одлуке о социјалној заштити
грађана града Панчева ( “Службени лист града
Панчева” број 38/15, 32/16, 7/17-исправка и 21/18),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др.
закон, 101/16-др. закон и 47/18), и чланова 59. и 98.
став 3.Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Градско веће града Панчева, на седници одржаној
дана 26.02.
2019. године, утврђује

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Програм унапређења социјалне заштите
града Панчева за 2019. годину (у даљем тексту:
Програм), обухвата мере и активности за подстицај и
развој постојећих и увођење нових услуга социјалне
заштите, унапређење стандарда квалитета услуга и
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пружаоца услуга и обезбеђивање плурализма
пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са
Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној
заштити грађана града Панчева и другим прописима.
II
Програм из тачке I обухвата следеће циљеве:
1. Унапређење постојећих и развијање нових
услуга социјалне заштите у граду Панчеву у 2019.
години обухвата предузимање мера и активности за :
а). Подизање квалитета и достизање виших
стандарда постојећих услуга установа социјалне
заштите и
б). Успостављање континуитета у раду и
јачање капацитета организација цивилног друштва за
мапирање потреба грађана за услугама социјалне
заштите у граду Панчеву по територијалној
доступности, као нових услуга социјалне заштите.
Сврха наведених активности је да се обезбеди
директна подршка одређеним циљним групама и то:
деци и младима (са или без родитељског старања), са
проблемима
у
понашању,
у
сукобу
са
родитељима/старатељима или заједницом; породици у
кризи; особама са интелектуалним сметњама за
пружање подршке у задовољавању социјалних
потреба и одраслим и старијим
лицима чије
благостање, безбедност и продуктиван живот у
друштву су угрожени ризицима услед старости,
инвалидитета, болести и других животних околности :
а) Развијањем саветодавно терапијских и
социјално едукативних услуга: интензивних услуга
подршке породици која је у кризи; саветовања и
подршке родитељу, хранитељу и усвојитељу; подршка
породици која се стара о свом детету или одраслом
члану породице са сметњама у развоју и саветовање и
подршка у случајевима насиља у породици,
б) Развијањем услуга помоћи у кући за особе
са интелектуалним тешкоћама у развоју
в) Развијањем услуга помоћи у кући у
насељеним местима града Панчева.
2. Финансијску подршку у реализацији
годишњих
програма
удружења
особа
са
инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима
путем:
а) Суфинансирања програма удружења особа
са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима
у 2019. години, у складу са законом и другим
прописима и то: обезбеђивањем дела финансијских
средстава или недостајућих средстава за реализацију
годишњих програма рада удружења особа са
инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у
циљу оснаживања и јачања капацитета удружења да
одговоре потребама чланства.
3. Мониторинг и евалуација Стратегије
развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018, са
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препорукама за израду новог планског документа,
путем:
а) евалуације и процене успешности
утврђених циљева из Стратегије развоја социјалне
заштите града Панчева 2014-2018 ,
б) анализа досадашњег мониторинга услуга
социјалне заштите у граду Панчеву и
в) препоруке за побољшање и унапређење
квалитета стручног рада.
III
Програм се остварује спровођењем јавног
конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области унапређења социјалне политике у
граду Панчеву у 2019. години.
Конкурс из става 1. ове тачке расписује
Градоначелник града Панчева након доношења
Програма, а на основу одговарајуће конкурсне
документације.
Конкурсна документација садржи: текст
Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката и
програма у области унапређења социјалне политике у
граду Панчеву у 2019. години; Образац за подношење
предлога пројекта у области социјалне политике за
установе и организације цивилног друштва у Панчеву
за 2019. годину, Образац за подношење захтева за
доделу средстава за програме удружења особа са
инвалидитетом и тешким хроничним обољењима за
2019.годину, Образац за подношење предлога
програма мониторинга и евалуације Стратегије
развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018,
Критеријуме за вредновање предлога пројеката у
области социјалне политике, Критеријуме за
вредновање
програма
удружења
особа
са
инвалидитетом и тешким хроничним обољењима и
Предлог текста Уговора између града Панчева и
корисника
средстава
поводом
одобреног
пројекта/програма.
IV
Избор и обим средстава за реализацију
пројеката и програма из тачке III
утврђује
Градоначелник града Панчева посебним актом, на
основу критеријума за вредновање предлога
пројеката, као и на основу критеријума за вредновање
предлога програма, који чине саставни део конкурса и
на основу предлога надлежне комисије за вредновање
пројеката и програма у области социјалне политике.
V
Средства за реализацију активности из овог
Програма обезбеђена су Одлуком о буџету града
Панчева за 2019. годину у разделу 4, Градска управа,
Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска
класификација 0901-0003, Програмска активност:
Дневне услуге у заједници, функција 090, позиција
288, економска класификација 463-Развојни пројекти
у установама у социјалној заштити-конкурс, средства
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у износу од 500.000 динара; позиција 289, економска
класификација 481-Развојни пројекти за организације
цивилног друштва-конкурс, средства у износу од
7.000.000 динара; позиција 290, економска
класификација
481Програмски
трошкови
организација цивилног друштва-конкурс, средства у
износу од 4.500.000 динара и програмска
класификација 0901-П2 Пројекат:Евалуација и
екстерни надзор услуга социјалне заштите, функција
130- Опште услуге, позиција 318, економска
класификација 463-Текући трансфери осталим
нивоима власти-конкурс, средства у износу од
2.000.000 динара.
VI
Овај програм ће се објавити у „Службеном
листу града Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-11
Панчево, 26.02.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 77. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон), члана 5.
Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету, ученику и одраслом
(„Службени гласник РС“ број 80/2018), (у даљем
тексту: Правилник), заменик начелника Градске
управе града Панчева, на основу члана 34. Одлуке о
градској управи града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 13/17), дана 03.01.2019. године, донoси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЗА
ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,
ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ
ПОДРШКОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Образује се Интерресорна комисија за
процену потреба детета, ученика и одраслог за
додатном образовном, здравственом и социјалном
подршком (у даљем тексту: Комисија).
Комисија врши процену потреба за додатном
подршком детета, ученика и одраслог са
пребивалиштем, односно боравиштем на територији
града Панчева, којом се остварују права, услуге и
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ресурси који детету, ученику и одраслом обезбеђују
превазилажење физичких, комуникацијских и
социјалних препрека унутар образовних установа и
заједнице у целини.
Седиште рада Комисије је у Панчеву, улица
Трг краља Петра I бр. 2-4.
II
Комисија има пет чланова и то четири стална
и једног повременог члана.
Стални чланови Комисије имају заменике
који се именују из истих структура као и чланови чији
су заменици.
Комисија има председника Комисије, кога на
првој седници већином од укупног броја гласова
бирају стални чланови из својих редова.
III
За сталне чланове Комисије и њихове
заменике именују се:
1. Прим. др Дагмар Губеринић, дечији
педијатар – дечији неуролог, члан,
др Светлана Каначки Станковић, дечији
педијатар – ендокринолог, заменик члана,
представници система здравствене заштите;
2. Ивана Раичковић, дипл. психолог, члан,
Клара Рашковић, дипл. психолог, заменик
члана, представници образовно-васпитног система;
3. Рајка Благојевић, дипл. социјални радник,
члан, Марија Крстовић, дипл. социјални радник,
заменик члана, представници система социјалне
заштите;
4. Анита Дуковски, дипл. дефектолог –
олигофренолог, члан,
Ана Савичић, дипл. дефектолог –
олигофренолог,
заменик
члана,
дефектолози
одговарајућег профила.
Мандат сталних чланова Комисије и њихових
заменика траје четири године.
IV
Повремени члан Комисије је лице које добро
познаје дете, ученика и одраслог, утврђује се за сваког
појединачно из реда представника предшколске
установе, односно школе коју похађа дете, ученик и
одрасли, или представника здравствене заштите
(изабрани лекар, лекар специјалиста, стручни
сарадник здравствене установе) или представника
социјалне заштите (стручни радник из установе
социјалне заштите, водитељ случаја, представник
установе социјалне заштите у коју је дете, ученик или
одрасли смештен и др.), а на основу предлога, односно
сагласности родитеља, односно другог законског
заступника и одраслог.
Повременог члана Комисије одређује
председник Комисије. Обавештење о избору
повременог члана председник Комисије доноси у
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писменој форми и доставља изабраном повременом
члану и његовом послодавцу.
V
За Координатора Комисије одређује се
Кристиана Станојчић, запослена у Градској управи
града Панчева, на радном месту за послове
координатора Интерресорне комисије.
Координатор Комисије обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе
Комисије и учествује у раду Комисије, без права
одлучивања.
VI
Стални и повремени чланови Комисије имају
право на накнаду за свој рад, која се утврђује
посебним општим актом, а исплаћује се по обрађеном
предмету и донетом мишљењу.
VII
Средства за рад чланова Комисије, простор и
опрему за рад, као и услове за чување документације,
обезбеђује Градска управа града Панчева.
VIII
Сваки члан Комисије прати да ли је остварена
предложена додатна подршка из система чији је
представник.
Комисија је обавезна да доставља редовне
извештаје о свом раду, предложеној и оствареној
подршци, Градској управи града Панчева, два пута
годишње: за прву половину године до 1. августа и
Збирни извештај за календарску годину, до 1. марта
наредне године, који се доставља и ресорним
министарствима након што га усвоји Градско веће
града Панчева.
IX
Комисија има печат, кружног облика,
пречника 32 мм чији је текст исписан ћириличним
писмом, на српском
језику, у концентричним
круговима око грба Републике Србије, на следећи
начин:
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у спољном кругу
печата,
-АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА, у следећем унутрашњем кругу,
- ГРАД ПАНЧЕВО, у следећем унутрашњем
кругу,
- ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ГРАДА
ПАНЧЕВА, у следећем унутрашњем кругу,
- у дну печата исписан је назив седишта
ПАНЧЕВО.
X
Даном доношења овог решења престаје да
важи Решење број III-09/2016 од 29.09.2016. године и
број III-09/2018 од 20.03.2018. године.
XI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

01. Април 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: III-09-560-1/2019
Панчево, 03.01.2019. године
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Данијела Ракетић

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације целина 1шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево («Сл.лист града Панчева» број 19/2012, 27/12
–исправка, 1/13 – исправка, 24/13– исправка, 20/14,
19/18 и 25/18 - исправка) у текстуалном делу у
поглављу Б.2.2. Заједничка/општа правила за све
намене у поднаслову „Регулација и нивелација са
елементима за обележавање“ грешком је изостављено
да се наведу правила грађења која се односе на хотел,
те је Комисије за планове дефинисала да се грешка
исправи и после става 3. дода нови став 4. који гласи:
„У неким зонама где нису дефинисана правила за
хотел, дозвољава се спратност за 2 спрата већа у
односу на спратност дефинисаној у зони“.
У графичком прилогу број 6 регулациононивелациони план са урбанистичким решењем
саобраћајних и јавних површина иза табеларног
прегледа максимално дозвољена висина и напомена
1. и 2. грешком је изостављена напомена 3. која
дефинише линије означене у легенди, те је Комисија
за планове дефинисала да се грешка исправи и после
напомене 2. додаје се нова напомена 3. која гласи: „у
табеларном делу који означава легенду испрекидана
линија означена другачијом бојом у односу на боју
означену у блоку, представља другачију спратност за
објекте на регулацији.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
Број: V/2019-сл
Панчево, 1.04.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић
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