У каквом граду желите да живите, како видите град Панчево 2020. године?
Град са великим бројем малих и средњих предузећа, породичним и занатс...
Културни центар – фестивали, манифестације, културне знаменитости
Град са развијеном пољопривредном производњом и прерадом производа
Развијен индустријски град са великим привредним предузећима и компани..
Спортско-рекреативни центар – спортски објекти, терени, спорт на води...
Центар иновативних технологија – ИТ технологије, енергетска ефикасност...
Центар за развој људских ресурса – школе, универзитети, тренинг центар
Туристички центар – етно туризам, градски туризам, излетишта, хотели...
Транспортно-логистички центар – развијена мрежа путева, лука, аеродром
Трговински центар – мега маркети, мале трговинске и занатске радње, пијаце
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*Под “Нешто друго” грађани су навели: миран и безбедан град, еколошки центар, град са подстицајном пољопривредном производњом, производњом органске хране, са више водених
површина и градско језеро са функцијом купалишта и површинама за пецароше, град у којем се запошљавају квалитетни и стручни кадрови и улаже у развој образовања, стипендије за
талентовану децу, а понављани су и одговори који су слични понуђеним.

Шта видите као најзначајније развојне потенцијале града Панчева?
Тамиш и Дунав као ресурси за развој туризма, саобраћаја, трговине, спорта и рекреације
Велике површине квалитетног пољопривредног земљишта
Културно-индустријско наслеђе, староградксо језгро, Црвени магацин, Пивара, Силара..., институције кулуре
Близина великог тржишта
Квалификована радна снага
Седиште регионалних институција – Регионална привредна комора, Болница, Завод за јавно здравље, Музеј..
Развијена мрежа васпитно образовних институција
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*Под “Нешто друго” грађани су навели: неискоришћени простори, ливаде, на којима се могу изградити комплекси базена или пак стадион, пескана – језеро, млади и образовани људи, пуни
ентузијазма и жеље да допринесу развоју града, велики културни потенцијал, млади уметници са креативним идејама, индустријски град са развијеном еколошком свести о очувању
животне средине.

Шта оцењујете као највеће слабости града Панчева?
Неразвијена туристичка понуда и недостатак капацитета – хотели, конгресни – медијски центри, излетишта..
Недовољна ефикасност Градске управе, месних зајендица, ЈП и ЈКП у пружању услуга грађанима
Дуготрајан процес ликвидације и приватизације великог броја предузећа
Неискоришћеност развојних потенцијала сеоског подручија
Недостатк зелених површина, недовољна пошумљеност – "слаба плућа града"
Застарео систем комуналне инфраструктуре
Недовољно опремљеног земљишта за изградњу пословних и индустријсих зона
Раст сиве економије
Недовољно развијен железнички, ваздушни и речни саобраћај
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*Под “Нешто друго” грађани су навели: што је у Србији познат по загађеном ваздуху и Бувљаку, велика усмереност свих активности и људи на Београд, изградња фабрике за пречишћавање
отпадних вода, загађење Тамиша и Надела, аерозагађење, непостојање хотела у граду, недовољно коришћење финансијских средства из домаћих и иностраних фондова, Развој села је
запостављен, нестимулативно за развој малог бизниса, огромни комплекси запуштени, недостатак визије, идеја, креативности оних који обављају јавне функције, политизација и корупција,
страначко запошљавање, несређен јавни превоз и несређена градска имовина, незапосленост, грађевински кич у старом језгру, запуштеност, прљавштина, неуређена периферија града.

РЕЗУЛТАТИ ОПШТЕ АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ
У СКЛОПУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ЗА ПЕРИОД 2014-2020
У овом документу представљени су резултати анкете коју је израдио и спровео Тим за имплементацију пројекта „Ревизија стратегије развоја
града Панчева за период 2014-2020. Анкета је спроведена у периоду од 20. јануара до 17. марта 2014. год. Анкета је била доступна путем
интернета и у физичком облику. Укупан број попуњених анкетних листова је745. Од тога је 325 ( 43,63%) попуњено у физичком облику, а 420
(56,37%) путем интернета. Анкета се састојала од три питања са понуђеним одговорима која су графички приказана у овом документу и
једног отвореног питања које је је гласило „Ако још нешто желите да предложите у вези развоја града Панчева, напишите то овде.“ Од
укупног броја попуњених упитника, 11,8% је одговорило на ово питање. С обзиром на количину и разноврсност података у отвореном
одговору овде дајемо кратак систематизован наратив структуирано по областима.
Одговори на четврто отворено питање у највећој мери представљају коментаре на актуелну ситуацију у различитим областима, и предлоге и
сугестије који се могу разврстати тематски, а од најзаступљенијих су коментари који се односе на укупан друштвени развој, културу
живљења, спорт и културу (развој људских ресурса, улагање у младе, увести обавезан стаж и у дугим школама, а не само у медицинској,
форсирати информатику од основне школе, подсетити грађане на историју, лепоту и важност града, покренути већу солидарност, стварање
сервиса за волонтирање, боља политика запошљавања, недовољна брига о најмалђима, најстаријима и економски угроженим лицима,
деполитизацију приликом запошљавања, више средстава за активизам младих, студентске стипендије, пешачко-бициклистичка стаза до
Јабуке и повезати са значајним спомеником културе на тој траси, оснивање центра за културу, спорт информације са сталним месечним
активностим и окупљањем учесника из целог света,изградња базена за спорт и рекреацију, обезбедити улаз инвалидним особама нпр. у дому
здравља, библиотеци и другим сличним објектима, направити вртић за децу у згради фабрике сијалица велики капацитет празан, потребно је

професионално позориште, изградња хотела и воденог парка у омољичкој бањи, реактивирати културно и природно наслеђе и укључити у
савремене токове развоја града, биоскопи, позориште, лоша туристичка понуда, купити нека земљишта младима у новим насељима па
понудити младима да остају у граду, итд.), инфраструктуру (направити пешачко-бициклистичу стазу од Панчева до Јабуке, завршити халу у
Багремару, направити ограђену зелену површину са игралиштем за децу на углу Карађорђеве-Браће Јовановић, измештање
бродоградилишта, уређење кеја, изградити главну аутобуску станицу урбанистички уредити центар,изместити затвор из центра, убацити
кружни ток на велике раскрснице, средити путеве, боље искоришћење ливада и пољана на Котежу 2 – направити зоне за одмор и рекреацију,
освежити фасаде, решавање проблема паркинга, изградња базена, гасификација, канализација у старом делу града, итд), јавни сектор
(лоша кадровска политика преко политичких партија, управљање финансијама – пласирање хартија од вредности са циљем прибављања
средстава у циљу дугорочних и средњорочних пројеката, оснивање центра за културу, спорт и информације на једном месту, локална
самоуправа да подстиче иновативност, направити стратегију за бољу сарадњу цивилног и јавног сектора, остварити већа овлашћења
локалне самоуправе, средити јавни превоз, АТП да преиспита линије, да се град пере и чисти редовно и темељно, уклонити плакате,
умрлице и све папире окачене по дрвећу и фасадма и озбиљно кажњавати све који их каче, убрзати процедуре за добијање грађевинских
дозвола, убрзати администрацију, смањити бирократију, озбиљно размотрити ове анкете и размислити шта је најважније, ширење делатности
јкп, оснивање предузећа у јавно-приватном партнерству итд.) привреду и туризам (активирати привреду у погледу туризма треба
организовати манифестације попут Карневала, али да се обезбеде смештајни капацитети како би сви учесници били у Панчеву, изградња
хотела, манифестације квалитетнијег садржаја као Октобарфест, као и привредни балови контактног садржаја, и подстаћи инвестирање у
гринфилд, кванташку пијацу, бувљак, железничку и главну станицу повезати и изместити из града и добити капитални простор у центру,
направити и опремити индустријску зону по могућству близу луке Дунав, добити НАЛЕД сертификат, приватизовати АТП, Лука и стаклара и
Утва да се споје и направи највећи логистички центар у овом делу Балкана, економско цепање од Београда, Србије, Новог Сада, обновити
старе фабрике, уместо нафте прећи на прехрамбену производњу, извор термалне воде у Омољици ставити у праву функцију наћи

инвеститоре за то), екологију (да се изгради постројење за пречишћавање отпадних вода, унапређење и очување животне средине, да се
едукују грађани да не сварају депоније у граду и околини, решавање питања паса луталица, затворити фабике које загађују, увођење
савремених приступа у решавању комуналних проблема, уређење зелених површина и паркова, подстицање ефикасног коришћења
енергије, браво за еко аутомобиле, озелењавање, филтери на фабрикама, затрпати баре уз Тамиш и смањити број комараца, смањити
аерозагађење, потребна је гасификација целог градског подручја како би се смањило загађење) и развој села (ставити акценат на развој
руралних средина, улагати новац у села, уређење територија у селима, Поњавица је заштићено добро, а нема средстава за улагање и
одржавање, шта је са развојем Новог села - пола улица нема пут, уместо нафте прећи на пољопривредну производњу и слично).
Резултати анкете, коментари и предлози биће обрађени у уграђени у нацрт текста Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 године.

Тим за имплементацију пројекта „Ревизија стратегије развоја града Панчева за период 2014-2020.
У Панчеву, априла 2014.године

