
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  3   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   24. април 2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате   9.366,10

   Цена овог примерка      266,00

123.

Ha основу члана 29. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник PC” 
број 72/09 и 52/11 ), члана 3. Уредбе о критеријумима 
за доношење акта о мрежи предшколских установа 
и акта о мрежи основних школа («Службени 
гласник РС» број 80/10), чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12 ) и претходно 
прибављених мишљења Националног савета 
мађарске националне мањине, Националног савета 
словачке националне мањине, Националног савета 
румунске националне мањине, Националног савета 
македонске националне мањине, Националног 
савета ромске националне мањине и Националног 
савета бугарске националне мањине, Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 28.12.20,12. 
године, донела је

О Д Л У К У
о мрежи основних школа са седиштем на 

територији града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни 

распоред основних школа на територији града 
Панчева (у даљем тексту: мрежа основних школа).

Члан 2.
Мрежу основних школа чине:
1. Основна школа “Васа Живковић” Панчево, 

Карађорђева 87
2. Основна школа “Јован Јовановић Змај” 

Панчево, Змај Јовина 3
3. Основна школа “Стевица Јовановић” 

Панчево, Браће Јовановић 75
4. Основна школа “Ђура Јакшић” Панчево, 

Лава Толстоја 30
5. Основна школа “Исидора Секулић” 

Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7
6. Основна школа “Свети Сава” Панчево, 

Војвођанска бб
7. Основна школа “Бранко Радичевић” 

Панчево, Владимира Жестића 21
8. Оснoвна школа “Борисав Петров Браца” 

Панчево, Жарка Зрењанина 179
9. Основна школа “Братство јединство “ 

Панчево, Петефи Шандора 33-35
10. Основна школа “ Мирослав Антић Мика” 

Панчево, Душана Петровића Шанета 11
11. Основна школа”Олга Петров” Банатски 

Брестовац, Олга Петров 1
12. Основна школа”Доситеј Обрадовић” 

Омољица, Трг Светог Саве 3
13. Основна школа” Моша Пијаде” Иваново, 

29.новембра 56-58
14. Основна школа “Вук Стефановић Караџић” 

Старчево, Иве Лоле Рибара 2
15. Основна школа” Жарко Зрењанин” Банатско 

Ново Село, Маршала Тита 75
16. Основна школа “Аксентије Максимовић” 

Долово, Аксентија Максимовића 1
17 Основна школа “Гоце Делчев” Јабука, Трг 

Бориса Кидрича 10
18. Основна школа “ Жарко Зрењанин” 

Качарево, Херцеговачка 12
19. Основна школа “4. октобар” Глогоњ, Трг 

Маршала Тита 8
20. Школа за основно и средње 

образовање”Мара Мандић” Панчево, Цара Душана 
34, са четири издвојена одељења у насељеним 
местима, и то у:

- Долову, Аксентија Максимовића 1 (Основна 
школа “Аксентије Максимовић” Долово)

- Омољици, Трг Светог Саве 3 (Основна 
школа”Доситеј Обрадовић” Омољица)

- Јабуци, Трг Бориса Кидрича 10 (Основна 
школа “Гоце Делчев” Јабука) и

- Качареву, Херцеговачка 12 ( Основна школа 
“ Жарко Зрењанин” Качарево)

21. Музичка школа «Јован Бандур» Панчево, 
Војводе Живојина Мишића 3

22. Балетска школа “Димитрије Парлић” 
Панчево, Жарка Зрењанина 25, са два издвојена 
одељења, и то у :

- Алибунару, Трг Слободе 7 (Дом 
културе”Младост” Алибунар ) и

- Зрењанину, Народне омладине 1 (Културни 
центар Зрењанин).

Члан 3.
Основне школе из члана 2. ове одлуке, редни 

бројеви од 1. до 19. обављају редовну делатност 
основног образовања и васпитања, од I до VIII 
разреда.

Основна школа «Ђура Јакшић» Панчево, 
поред делатности из става 1. овог члана, обавља 
и делатност основног образовања и васпитања 
одраслих лица по Програму функционалног 
основног образовања одраслих у складу са 
Правилником о програму огледа функционалног 
основног образовања одраслих ( “Службени 
гласник PC- Просветни гласник” број 6 / 2011 ).
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Школа за основно и средње образовање «Мара 
Мандић» Панчево 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.

Музичка школа «Јован Бандур» Панчево 
обавља делатност основног музичког образовања 
и васпитања, од I до VI разреда, као и средњег 
музичког ббразовања и васпитања од I до IV 
разреда.

Балетска школа «Димитрије Парлић» Панчево 
обавља делатност основног балетског образовања 
и васпитања, од I до IV разреда, као и средњег 
балетског образовања и васпитања, од I до IV 
разреда.

Члан 4.
Елаборат о мрежи основних школа са седиштем 

на територији града Панчева чини саставни део ове 
одлуке.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о мрежи основних школа са седиштем на 
територији града Панчева ( «Службени лист града 
Панчева» број 6/09).

Члан 6.
Ова одлука, по добијању сагласности Владе 

Аутономне Покрајине Војводине, објавиће се у 
“Службеном листу града Панчева”, а ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   II-04-06-45/2012 
Панчево,  28.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

 ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА                             

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ПАНЧЕВА

САДРЖАЈ:

- Увод
- 1. Приказ основних карактеристика града 

Панчева
1.1. Географски подаци о граду Панчеву
1.2. Демографски подаци о граду Панчеву
1.3. Економске, културне и спортске  

карактеристике града Панчева
- 2. Приказ установа основног образовања и 

васпитања на територији града Панчева
2.1. Образовна делатност у Панчеву (кратак 

историјски приказ)
2.2. Мрежа основних школа на територији града 

Панчева и насељених места, с карактеристикама 

њиховог просторног распореда и међусобне 
удаљености

2.3. Анализа броја ученика и одељења у 
основним школама у школској 2012/2013. години 
и реализација наставе на језицима националних 
мањина 

- 3. Развојни план мреже основних школа на 
територији града Панчева

3.1. Кретање броја деце рођене у граду Панчеву 
у периоду од 2004. године  до 2011. године и укупан 
број ученика, а посебно првака, уписаних у основне 
школе од школске 2005/2006. до 2012/2013. године 

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже 
основних школа у граду Панчеву  у наредних 
четири до осам година (са закључком)

СПИСАК ТАБЕЛА :

- Табела 1.  План града Панчева са положајем 
редовних основних школа

- Табела 2.  Број одељења по разредима у 
основним школама у граду Панчеву у школској 
2012/2013. години

- Табела 3.  Број ученика по разредима у 
основним школама у граду Панчеву у школској 
2012/2013. години

- Табела 4.  Реализација наставе у основним 
школама на језицима националних              
мањина у школској 2012/2013. години

- Табела 5.   Број ученика у основним школама 
у граду Панчеву у периоду 2005/2006- 2012/2013. 
школска година

Увод

Изради Одлуке о мрежи основних школа са 
седиштем на територији града Панчева приступило 
се на основу одредаба члана 29. Закона о основама 
система  образовања  и васпитања  (“Службени 
гласник РС” број 72/09 и 52/11 ), члана 3. Уредбе 
о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа (“Службени гласник РС” број 80/10), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута  града Панчева 
(“Службени лист града Панчева”број 8/08, 4/09 и 
5/12 ) и прибављених мишљења Националног савета 
мађарске националне мањине,  Националног савета 
словачке националне мањине, Националног савета 
румунске националне мањине, Националног савета 
македонске националне мањине, Националног 
савета ромске националне мањине и Националног 
савета бугарске националне мањине.

Одлуком о мрежи основних школа са седиштем 
на територији града Панчева утврђен је број и 
просторни распоред основних школа на територији 
града Панчева, њихова врста/делатност (редовне, 
музичке, балетске, школе за децу са сметњама у 
развоју и др.) и структура (разредност/циклуси), 
као и постојање издвојених одељења ван седишта 
школа.

Одлука о мрежи основних школа са седиштем 
на територији града Панчева сачињена је на 
основу прописа који непосредно регулишу област 
образовања, као и поједине његове делове:
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- Закон о основама система  образовања  и 
васпитања  (“Службени гласник РС” број 72/09 и 
52/11 ),

- Закон о основној школи (“Службени гласник 
РС” број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94- одлука 
УСРС, 22/2002, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.
др.закона, 101/2005-др.закон и 72/2009 др.закон),

- Закон о националним саветима националних 
мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009), 

- Правилник о мерилима за утврђивање цене 
услуга у основној школи (“Службени гласник РС” 
број 42/93 и 37/2009-одлука УС) и 

- Стручно упутство о формирању одељења 
и начину финансирања у основним и средњим 
школама, Министарства просвете и науке 
Републике Србије, број : 601-00-39/12-15 од 
25.06.2012. године.

Приликом израде Одлуке о мрежи основних 
школа са седиштем на територији града Панчева 
коришћени су подаци и документација: основних 
школа; Секретаријата за јавне службе и социјална 
питања, Секретаријата за привреду и економски 
развој и Секретаријата за општу управу Градске 
управе града Панчева; Регистра становништва; 
Стартегије развоја општине Панчево (2007-
2025); Републичког завода за статистику Панчево, 
Регионалне привредне коморе Панчево и др.  

Mрежа основних школа, утврђена Одлуком о 
мрежи основних школа са седиштем на територији 
града Панчева, треба да допринесе  даљем развоју 
и унапређењу процеса образовања и васпитања у 
основним школама у граду Панчеву,  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 72/09 и 52/11 ).

1. Приказ основних карактеристика града 
Панчева

1.1. Географски подаци о граду Панчеву
У историјским списима  град Панчево се 

први пут спомиње 1153. године, као привредно 
и трговачко средиште јужног Баната, али и као 
раскршће водених и копнених путева у региону, 
и што га у окружењу, кроз историју и  време 
чини посебно значајним градом у геополитичком 
смислу.  

Град Панчево се налази на самом југу 
Војводине, на ушћу реке Тамиш у Дунав, на само 17 
км од главног града Србије-Београда, и представља 
економски и културни центар јужног Баната.                                                     

Град Панчево заузима површину од 755 км2, 
на којој се налази град Панчево и девет насељених 
места: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, 
Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, 
Омољица и Старчево. Просечан број становника 
по 1 км2 износи 168. 

Суседне општине са којима се град Панчево 
граничи су: Ковачица, Алибунар, Ковин и град 
Београд, као и јужна граница на Дунаву (према 
београдској општини Гроцка).

Панчево има добру друмску и железничку везу 
са Београдом и налази се уз магистрални пут Е 70 

(Београд-Панчево-Вршац-Румунија). 
Он има посебно повољан геостратешки 

положај, јер се налази у непосредној близини 
коридора 10 (Салцбург- Љубљана - Загреб - Београд 
- Ниш - Скопље - Солун), са крацима од Београда 
до Хоргоша и од Ниша до Димитровграда, као и 
коридора 7 (Дунавска трансферзала), који директно 
повезује Панчево са централном и југоисточном 
Европом. Коридор 7 представља жилу куцавицу 
речног саобраћаја Европе и пловни део Саве 
(Северно море - Рајна - Мајна - Дунав - Црно море 
- даље ка истоку). Панчево на Дунаву има луку и 
два пристаништа. 

 
1.2. Демографски подаци о граду Панчеву   
 
Према попису од 2002. године град Панчево 

има 127.162 становника, од чега  77.087 (60,62%) 
живи у самом граду, а 50.075 (39,38%) у девет 
насељених места. 

Од укупног броја становника 61.769 (48,60%) 
су мушкарци, а 65.393 (51,40%) су жене.   

Према етничком саставу, становништво града 
чине припадници 23 нације, од чега су: Срби - 
76,38%, Македонци - 4,14%, Румуни - 3,19%, 
Мађари - 3,17%, Југословени - 2,35%, Словаци - 
1,24%, Роми - 1,09% и остали - 8,44%.  

Према подацима из 2004. године природни 
прираштај  у Панчеву износи - 3%о, а становници 
овог  града у укупној популацији Србије учествују 
са 1,7%.

Панчево је иначе изразито миграционо подручје, 
у коме је од 1992-1998. године   евидентирано 17.368 
лица која су избегла са територије бивше СФРЈ, 
а 1999. године  у град је дошло и 1.600 интерно 
расељених лица са Косова и Метохије. 

Средином 1999. године избегла и расељена лица 
чинила су око 10% од укупног броја становника 
града, што се у наредном  десетогодишту одразило 
на прираштај становништва  и  демографску 
структуру града.

Према последњем попису становништва од 
2002. године, образовна структура становника 
Панчева, старости 15 година и више, је следећа: 
без школске спреме - 5.219 (5,24%), од 1-3 разреда 
основне школе - 1.429 (1,43%), основно образовање 
- 25.388 (25,49%), средње образовање - 52.511 
(52,72%), више образовање - 4.995 (5,02%), високо 
образовање - 5.856 (5,88%), непознато - 1.276 
(1,28%) и неписмени 2.922 - (2,94%). 

Укупно 85.036 (67%) лица сматра се радно 
способним становницима, од чега је 43.945 
мушкараца (од 15-64 година) и  41.091 жена (од 15-
59 година). 

1.3. Економске, културне и спортске 
карактеристике града Панчева

 
Економске карактеристике града Панчева

 У Панчеву су развијене све привредне гране, 
и то: индустрија, пољопривреда, грађевинарство, 
индустрија грађевинског материјала, трговина, 
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угоститељство, саобраћај и везе, стамбено-
комунална делатност, као и финансијске и друге 
услуге.

Панчево има и репрезентативне објекте 
индустријског наслеђа, као што су: Пивара Ђорђа 
Вајферта из 1722. године и  Црвени магацин из 
1785. године.  

 
Носиоци привредног развоја данас у Панчеву 

су индустрија и пољопривреда, док се у наредном 
периоду приоритет ставља на развој и унапређење 
туризма.

Најзначајнија предузећа су: НИС-Рафинерија 
нафте Панчево, ХИП-Петрохемија  Панчево- 
производња петрохемикалија, ХИП-Азотара 
Панчево-производња минералног ђубрива, 
азотних једињења и карбамида, Техномаркет ДОО 
Панчево-производња архитектонског материјала, 
АД Војводинапут -Панчево-изградња путева и 
осталих објеката од значаја за јавни саобраћај и 
друга. 

Учешће индустрије у укупном доходку 
привреде града је  49%, пољопривреде 19%, 
трговине и угоститељства 13%, грађевинарства  
4%  и осталих  делатности 15%. 

Укупан број запослених на дан 31. марта 2012. 
године  износио је 28.232 лица, од чега 16.271 ( 
57,63%) су мушкарци и 11.961 (42,37%) су жене.

Просечна бруто зарада по запосленом у 
Панчеву у августу 2012. године износила је 
67.423,оо динара. 

Број незапослених у септембру 2012. године 
износио је 11.449 лица,  од чега  5.268 (46,01%) 
мушкарца и 6.181 (53,99%) жена. Укупна стопа 
незапослености износила је  28,09%. 

Културне и спортске карактеристике града 
Панчева 

Панчево је град са богатом културном  и 
спортском традицијом. 

Многи познати уметници су се родили или 
стварали у Панчеву: најчувенији војвођански 
сликар 19. века Константин Данил, који је осликао 
иконостасе у панчевачкој Успенској цркви, Урош 
Предић који почетком 20. века осликава иконостасе 
у Преображенској цркви, а после   II светског рата 
у Панчеву живи и ствара сликар Стојан Трумић. 
Данас у Панчеву живи преко сто сликара, чланова 
различитих струковних удружења. Пре више од 30. 
година покренута је Ликовна колонија “Делиблатски 
песак”, у чијем се фундусу данас налази више од 
1.000 слика  и уметничких предмета. 

У граду Панчеву су у прошлости (дуже 
или краће) боравила значајна имена српске 
књижевности: Милош Црњански, Јован Јовановић 
Змај и Исидора Секулић.

Највећи српски комедиограф Бранислав Нушић 
у граду је једно време изучавао трговачки занат, а 
физичар светског гласа Михајло Пупин, похађао је 
у Панчеву гимназију. У Панчеву су рођени модерни 
лиричар Милан Ћурчин, први српски виртуоз на 
виолини Драгомир Кранчевић и етнолог др Јован 
Ердељановић. Светислав Касапиновић и Каменко 
Јовановић посебно су значајни по политичкој 

борби за аутономију данашње Војводине.
Данас се културни живот града Панчева одвија 

кроз институције културе, као што је Градска 
библиотека, Историјски архив, Народни музеј, 
Дом омладине и Галерија савремене уметности 
и Културни центар Панчево- где се одржавају 
позоришне и биоскопске представе, концерти, 
трибине и фестивали: Међународно Бијенале 
дечијег уметничког израза, Pančevački Jazz  festi-
val, Етно глас и др. 

Значајни догађаји за културу града су 
и: Мајски дани књиге, Бијенале уметности, 
Светосавска академија, Панчевачки дани духовне 
музике, Међународни фестивал филма “Жисел”, 
Војловачки жетелачки дани, Екс театар фестивал, 
Међународни фестивал подводног филма, 
Ликовна колонија “Делиблатски песак”, Фестивал 
тамбураша, Панчевачки први, Међународни сусрет 
бајкера и др.   

У Панчеву има око 140 регистрованих 
спортских клубова и осам клубова који се баве 
спортом особа са посебним потребама. То су 
многобројна спортска удружења из свих грана 
спортова (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, 
ватерполо, веслање, пливање, атлетика, тенис, 
шах, хокеј на трави, рагби, џудо, карате, бокс...), из 
којих су се развили асови интернацоналног нивоа, 
као неки од најпознатијих: Јулије Бауер (атлетика), 
Обрад Сретеновић, Бранислав Петрич и Карољ 
Лајко (бокс), Стеван Бена (фудбал), Бранислав 
Покрајац (рукомет), браћа Владимир и Илија Јорга, 
Предраг Стојадинов и Слободан Битевић (карате), 
Нађа Хигл (пливање) и др. 

- 2. Приказ установа основног образовања и 
васпитања на територији града Панчева

2.1. Образовна делатност у Панчеву (кратак 
историјски осврт)

Први писани трагови 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 и оснивале 
су их цркве ради својих потреба. 

Декретом Марије Терезије из 1770. године, 
и реформама које је она спровела у друштвеном 
животу Аустро-Угарске монархије (1774.г., 1776.г. 
и 1777.г.), којој је и Панчево припадало, школе су из 
надлежности цркве прешле у надлежност државе. 

Развој друштвено-економских односа у 18. 
и 19. веку захтевао је већу образованост људи, за 
обављање читавог низа нових занимања у граду 
Панчеву, у коме је већ тада постојало развијено 
занатство, трговина и војно-техничка делатност. 
Ово је условило отварање низа  школа “које су 
требале да задовоље потребе новог времена”. 

Посебно значајан историјски датум за 
панчевачко школство је 1. јануар 1900. године, када 
је извршена свечана предаја комуналних школа у 
државне руке. Од тог датума држава је плаћала све 
трошкове за издржавање школа. 

Према извештају за школску 1935/36. 
годину српске основне школе су  радиле као 
четвороразредне школе, а у самом Панчеву је било 
7 основних школа, које је похађало 1792 ученика у 
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оквиру 39 одељења.
Најкрупније промене у развоју основног 

образовања у држави, па самим тим и у граду 
Панчеву, настале су средином 20. века, доношењем 
Закона о увођењу осмогодишњег школовања 
(06.12.1945.г).

С развојем града Панчева, његовом 
индустријализацијом и демографском експанзијом, 
настајале су потребе за све већим бројем основних 
школа. 

Тако је 1970. године Панчево имало 12 
основних школа, а најстарија међу њима  се 
налазила у горњем граду,  данас Основна школа 
“Васа Живковић” Панчево. 

 Иначе ова школа  је основана  давне 
1878. године,  а током 19. века неколико пута је 
мењала место. Најдуже је  радила у порти горње 
Преображенске и доње Успенске цркве. 

Једна од две зграде у којој се данас налази 
Основна школа “ Васа Живковић” Панчево датира 
из 1912. године.  

2.2. Мрежа основних школа на територији града 
Панчева и насељених места, са  карактеристикама 
њиховог просторног распореда и међусобне 
удаљености

Мрежа основних школа 

Мрежу основних школа у граду Панчеву 
сачињава 19 редовних основних школа (10 у граду 
и 9 у насељеним местима); једна школа за ученике 
са сметњама у развоју и две уметничке школе 
(музичка и балетска). 

У градском насељу Панчева налазе се следеће 
основне школе:

 1. Основна школа “Васа Живковић” Панчево, 
Карађорђева 87

2.  Основна школа “Јован Јовановић Змај” 
Панчево, Змај Јовина 3 

3. Основна школа  “Стевица Јовановић” 
Панчево, Браће Јовановић 75 

4. Основна школа “Ђура Јакшић” Панчево, 
Лава Толстоја 30

5. Основна школа “Исидора Секулић” Панчево, 
Сердара Јанка Вукотића 7 7. 

6. Основна школа “Свети Сава” Панчево, 
Војвођанска бб 

7. Основна школа “Бранко Радичевић” Панчево, 
Владимира Жестића 21

8. Основна школа “Борисав Петров Браца” 
Панчево, Жарка Зрењанина 179

9. Основна школа “Братство јединство” 
Панчево, Петефи Шандора 33-351

10.Основна школа “Мирослав Антић Мика” 
Панчево, Душана Петровића  Шанета 11 

У насељеним местима  у Панчеву налазе се 
следеће основне школе:

11. Основна школа “Олга Петров” Банатски 
Брестовац, Олга Петров 1

12. Основна школа “Доситеј Обрадовић” 
Oмољица, Трг Светог Саве 3 

13. Основна школа “Моша Пијаде” Иваново, 
29.новембра 56-58 

14. Основна школа “Вук Стефановић Караџић” 
Старчево, Иве Лоле Рибара 2 

15. Основна школа “Жарко Зрењанин” Банатско 
Ново Село, Маршала Тита 75 

16. Основна школа “Аксентије Максимовић” 
Долово, Аксентија Максимовића 1

17. Основна школа “Гоце Делчев” Јабука, Трг 
Бориса Кидрича 10 

18. Основна школа “Жарко Зрењанин” 
Качарево, Херцеговачка 12

19. Основна школа “4. октобар” Глогоњ, Трг 
Маршала Тита 8 

Школа за ученике са сметњама у развоју:  

20.  Школа за основно и средње  образовање”Ма-
ра Мандић” Панчево, Цара Душана 34, са  четири 
издвојена одељења у насељеним местима, и то у:

- Долову, Аксентија Максимовића 1 (Основна 
школа “Аксентије Максимовић” Долово )

- Омољици, Трг Светог Саве 3 (Основна 
школа”Доситеј Обрадовић” Oмољица )                                    

- Јабуци, Трг Бориса Кидрича 10  (Основна 
школа “Гоце Делчев” Јабука ) и

- Качареву,  Херцеговачка 12 ( Основна школа 
“Жарко Зрењанин” Качарево)                       .  

Уметничке школе:
21. Музичка  школа “Јован Бандур” Панчево, 

Војводе Живојина Мишића 3
22. Балетска школа “Димитрије Парлић” 

Панчево, Жарка Зрењанина 25, са два издвојена 
одељења, и то у :

- Алибунару, Трг Слободе 7 ( Дом 
културе”Младост”Алибунар ) и

 - Зрењанину, Народне омладине 1 ( Културни 
центар Зрењанин )         

Основне школе, од броја 1. до броја 19., 
обављају редовну делатност основног образовања 
и васпитања, од I до VIII разреда.

Основна школа “Ђура Јакшић” Панчево, 
поред редовне делатности основног образовања 
и васпитања, обавља и делатност основног 
образовања и васпитања одраслих лица по 
Програму функционалног основног образовања 
одраслих у складу са Правилником о програму 
огледа функционалног основног образовања 
одраслих ( “Службени гласник РС- Просветни 
гласник” број 6 / 2011 ). 

Школа  за основно и средње образовање “Мара 
Мандић” Панчево обавља  делатност основног 
образовања и васпитања ученика са сметњама у 
развоју од I  до VIII разреда, као и предшколског и 
средњег образовања.

Музичка школа “Јован Бандур” Панчево 
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 
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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Просторни распоред основних школа

На територији града Панчева налази се 10 
редовних основних школа, које су углавном   
равномерно распоређене по територији  града. 
Просечна међусобна удаљеност основних школа 
креће се од 2 - 2,5 -3 км, што омогућава ученицима 
ових школа да свакодневно брзо и лако дођу до 
њих (Табела1.). 

Око 170 ученика панчевачких основних 
школа, станују на удаљености већој од 4 километра 
од седишта школе. Ови ученици станују на 
магистралним путевима, који повезују  Панчево са 
Београдом, Качаревом, Банатским Новим Селом и 
Доловом. 

За ове ученике-путнике град Панчево 
обезбеђује бесплатне месечне карте за долазак 
до основних школа у граду, а што је  локална 
самоуправа обавезна према члану 159. Закона о 
основама система образовања и васпитања.   

2.3. Анализа броја ученика и одељења у 
основним школама у школској 2012/2013. години 
и реализација наставе на језицима националних 
мањина 

Анализа броја ученика и одељења у основним 
школама 

Упис ученика у основне школе за  школску 
2012/2013. годину одвијао се у складу са чланом 98. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“број 72/09 и 52/11). 

У први разред основне школе уписана су  деца 
која су до почетка школске године имала најмање 
шест и по, а највише седам и по година.  

Приликом уписа деце у први разред основне 
школе, школе су могле да утврде потребу за 
доношењем индивидуалног образовног плана 
за ученике, као и да их упуте на Интерресорну 
комисију, уколико су процениле да је ученику 
потребна  додатна образовна, здравствена  или 
социјална подршка у процесу образовања. На 
почетку школске 2012/2013. године основне школе 
су упутиле 9 захтева за опсервацију ученика од 
стране Интерресорне комисије.  

У први разред основних школа школске 
2012/2013. године, у 10 градских и 9 сеоских школа 
и у Школу за основно и средње образовање „Мара 
Мандић“ Панчево,  уписано је у граду Панчеву 
1294 ученика у 55 одељење, што је за 42 ученика 
више  и 1 одељење мање,  него што је било уписано 
у основне школе  школске 2011/2012. године.

Од  I до VIII разреда ове године укупно је 
уписано 9824 ученика у оквиру 435 одељења, што 
је за 3  ученика и 16 одељења мање него што је 
било уписано школске 2011/2012. године. Просечан 
број ученика од  I до VIII разреда ове године, у 19 
редовних основних школа, износи 23 ученика по 
одељењу.  

Укључујући и упис ученика у две уметничке 
школе, Балетску школу „Димитрије Парлић“ 
Панчево и Музичку школу „Јован Бандур“ Панчево, 
у основне школе ове године у граду Панчеву 

уписано је укупно 10.449  ученика у оквиру 487 
одељења, што је за 45 ученика више, а 8 одељења 
мање него што је било уписано у основне школе 
школске 2011/2012. године. (Табеле 2. и 3.) 

Рационализације броја одељења на нивоу 
првих и петих разреда у основним школама,  коју 
спроводи Министарство просвете Републике 
Србије, допринела је смањењу броја одељења у 
панчевачким основним школама, и онда када је 
номинално већи број уписаних ученика у основне 
школе, него што је било претходне школске 
године.  

Реализација наставе на језицима националних 
мањина

Настава се на језицима националних мањина 
у граду Панчеву остварује у три основне школе, 
и то у: Oсновној школи “Братство јединство” 
Панчево(на мађарском језику, 1 комбиновано 
одељење, 8 ученика ), Oсновној школи “Аксентије 
Максимовић” Долово ( на румунском језику, 2 
комбинована одељења, 16 ученика ) и Oсновној 
школи  “Жарко Зрењанин” Банатско Ново Село (на 
румунском језику, 8 одељења, 91 ученик ).         

Изборни предмет  “Матерњи језик са 
елементима националне културе” реализује се 
у четири основне школе и то у Oсновној школи 
“Братство јединство” Панчево ( на мађарском 
и словачком језику ), Oсновној школи  “Жарко 
Зрењанин” Банатско Ново Село ( на румунском 
језику ), Oсновној школи “Моша Пијаде” Иваново 
( на мађарском и бугарском језику ) и Oсновној 
школи “Гоце Делчев” Јабука ( на македонском 
језику ). (Табела 4.)

У основним школама: “Братство јединство” 
Панчево, “Аксентије Максимовић” Долово и “Жарко 
Зрењанин” Б.Н.Село школска документација, 
евиденције и јавне исправе (дневници рада, 
матичне књиге, ђачке књижице и сведочанства) 
воде се на језицима националних мањина. 

Такмичења се одржавају на српском језику, али 
школе тестове добијају и на: румунском, мађарском 
и словачком језику, па ученици могу да се определе 
за језик којим ће попуњавати тестове.

Завршни испит у основним школама и испит 
за упис у средње школе, на језицима националних 
мањина организован је у две школе: Основној 
школи “Братство јединство” Панчево- за пет 
ученика и  Основној школи “Жарко Зрењанин” 
Б.Н.Село- за десет ученика. 

Град Панчево нема средњих школа у којима 
се настава реализује на језицима националних 
мањина.     

- 3. Развојни план мреже основних школа на 
територији града Панчева

3.1. Кретање броја деце рођене у граду Панчеву 
у периоду од 2004. године до 2011. године и укупан 
број ученика, а посебно “првака”, уписаних у 
основне школе од школске 2005/2006. до 2012/2013. 
године 

Број деце рођене на територији града Панчева, 
почев од  2004 - 2011. године  је следећи: 

Календарска година                Број рођене деце                          
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- 2004. година............ ................................1216 
- 2005. година.............................................1207
- 2006. година.............................................1119 
- 2007. година.............................................1219 
- 2008. година.............................................1205 
- 2009. година.............................................1240 
- 2010. година.............................................1183 
- 2011. година............................................. 1131 
(просечан број рођене деце у периоду 2004-

2011. година износи: 1190 деце)

Број деце уписане у први разред основних 
школа на територији града Панчева, почев од  
школске 2005/2006 - 2012/2013. године је следећи: 

Школска година                    Број уписане деце
                                                    у први разред                         
- 2005/2006 ш.г........... ...............................1202
- 2006/2007 ш.г...........................................1176 
- 2007/2008 ш.г...........................................1151 
- 2008/2009 ш.г...........................................1275 
- 2009/2010 ш.г...........................................1222 
- 2010/2011 ш.г...........................................1335 
- 2011/2012 ш.г...........................................1252 
- 2012/2013 ш.г...........................................1294
(просечан број деце уписане у први разред 

основних школа у периоду 2005/2006. до 2012/2013. 
школска година износи: 1238 деце  )

Број деце рођене од 2004-2011. године на 
територији града Панчева (као и рођене на 
територији других општина/градова, чије је 
пребивалиште пријављено и достављено Градској 
управи града Панчева због ажурирања Регистра 
становника) креће се у распону од најмање рођене 
деце-1119 (рођене 2006. године) до највише рођене 
деце-1240 (рођене 2009. године).

Из наведених података може се закључити да 
просечан број деце рођене  у периоду  2004-2011. 
година  у граду Панчеву износи око 1190 деце, што 
указује на то,  да ће у наредним школским годинама  
у просеку бити до 48 “првака” мање у клупама 
основних школа, него што је то било у последњих 
осам школских година. (Табела 5.) 

  3.2. Средњорочни план оптимализације мреже 
основних школа у граду Панчеву  у наредних 
четири до осам година (са закључком)

Средњорочни план оптимализације мреже 
основних школа у граду Панчеву  у наредних 
четири  до осам година (полазећи од анализе 
постојећег стања, броја и врсте основних школа на 
територији града Панчева, као и потреба  града за 
основним школама у наредном периоду) огледа се 
у следећим ставовима и закључцима:

- Постојећа мрежа основних школа у граду 
Панчеву, са 19 редовних основних школа (10 у 
граду и 9 у насељеним местима), једном школом 
за ученике са сметњама у развоју и две уметничке 
школе (музичка и балетска школа), може се 
сматрати оптималним решењем у погледу броја и 
врсте школа у наредном средњорочју, односно у 
периоду од четири до осам година. 

- С обзиром на урбанизованост и густину 
насељености појединих градских подручја у 

Панчеву, као и  наставак стамбене изградње у 
њима, у наредним годинама може се очекивати 
да ће поједини делови града у односу на садашње 
стање имати “знатно млађи, односно старији састав 
становништва”, а што ће се даље одразити на 
број деце стасале за упис у први разред основних  
школа. 

Имајући у виду ову чињеницу,  град Панчево 
ће у наступајућем средњорочју донети решење о 
утврђивању подручја основних школа на територији 
града, како би били створени предуслови за 
равномернији упис деце у први разред основних 
школа, а уважавајући прим томе и одредбе члана 
98. Закона о основама система образовања и 
васпитања, по коме “Школа може да упише и дете 
са подручја друге школе, на захтев родитеља, у 
складу са могућностима школе”.          

- У циљу унапређења мањинских слобода и 
права у области образовања, у основним школама 
у граду Панчеву, у којима се настава поред српског 
реализује и на језицима националних мањина: 
мађарском и румунском  (3 основне школе), или 
се изучава изборни предмет “Матерњи језик са 
елементима националне културе”: мађарски, 
румунски, словачки, бугарски и македонски (4 
основне школе), град  ће у наредном средњорочју 
радити на већем обухвату ученика овом наставом. 

- Како је постојање основних школа у селима од 
стратешког значаја, постоје изражене потребе да се у 
свим насељеним местима (селима) у граду Панчеву 
очува постојање основних школа, без обзира на 
тенденцију негативног природног прираштаја у 
појединим селима (Иваново, Банатски Брестовац, 
Долово и др.), а што је последица одласка  радно 
способног (младог) становништва у друге општине/
градове у Србији или у иностранство. 

Такође ће се на локалном нивоу предузети мере 
и активности у правцу ревитализације сеоских 
средина са изразито ниском стопом природног 
прираштаја,  јер је нередак случај да у овим селима 
поједине школе бележе и стогодишњу традицију, 
а да је данас све мање деце, односно ученика у 
њима. 

У наредном периоду (2012-2019.г.) локална 
самоуправа града Панчева ће пратити развојне 
програме и пројекте у области основног образовања 
на нивоу државе; анализираће друштвено-
економска кретања на својој територији; по потреби 
ће учествовати у изради локалних пројеката из 
области основног образовања и др.; примењиваће  
законска решења донета за област основног 
образовања, и у складу са тим прилагођавати и 
утврђивати  подручја школа, број и просторни 
распоред основних школа. 
       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Панчево, 20.12.2012. године 

   СЕКРЕТАР
Мартин Бајза, с.р.
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124.

Ha основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 2. Одлуке о задуживању града Панчева за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода 
(„Службени лист града Панчева” број 24/11) и 
чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12), Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној      09.04. 2013. године, донело је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о пројектима комуналне и 

спортске инфраструктуре

Члан 1.
У Одлуци о пројектима комуналне и спортске 

инфраструктуре („Службени лист града Панчева,, 
бр. 34/11 и 27/12), у члану 1. речи: “у износу од 
600.000.000,00 (шесто милиона)” замењују се 
речима: “у износу од 107.000.000,00 (стоседам 
милиона).”

Члан 2.
Члан 2. брише се.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи: „Градско веће града 

Панчева одређује пројекте комуналне и спортске 
инфраструктуре која ће се финансирати од примања 
од емитовања муниципалних обвезница у 2012. 
години у износу од 107.000.000,00 динараза:

1. Изградњу паркинга код Евангелистчког 
гробља од 15.000.000,00 динара;

2. Изградњу паркинга ул. Мученичка - Кеј 
Радоја Дакића од 5.039.322,84 динара;

3. Учешће у изградњи грудобрана у касарни 
„Растко Немањић” у Панчеву у износу од 
23.000.000,00 динара;

4. Реконструкцију улице Кајмакчаланске у 
Панчеву у износу од 47.372.920,41 динар и

5. Реконструкцију дела улице са 
инфраструктуром - улица Иве Курјачког (од Светог 
Саве до улице Димитрије Туцовић) у износу од 
16.587.756,75 динара.”

Члан 4.
Чланови 4. и 5. бришу се.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:  II-05-06-2/2013-20 
Панчево, 09.04.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

125.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 23.4. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Тима за израду 
Нацрта стратегије развоја социјалне заштите града 
Панчева, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева („Службени листа града Панчева” број 
8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању тима за израду нацрта стратегије 

развоја социјалне заштите града Панчева

I
Образује се Тим за израду Нацрта стратегије 

развоја социјалне заштите града Панчева (у даљем 
тексту: Тим) у следећем саставу:

1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа 
града Панчева, координатор Тима;

2. Јелена Новаков, психолог, шеф Одсека за 
образовање, друштвену бригу о деци, социјалну 
и здравствену заштиту у Секретаријату за јавне 
службе и социјална питања, руководилац Тима;

3. Сузана Јовановић, дипл. социјални 
радник, представница Центра за социјални рад 
«Солидарност» Панчево, члан;

4. Славица Дуковски, дипл. социјални радник, 
представница Дома „Срце у јабуци” Јабука, члан;

5. Слађана Војиновић, дипл. менаџер, 
представница Дома за старе „Геронтолошки 
центар” Панчево, члан;

6. Гордана Матовић, дипл. економиста, 
представница Националне службе за запошљавање 
- Филијала Панчево, члан;

7. Александра Ранковић, педагог, 
представница из области образовања, запослена у 
ОШ “Олга Петров” Банатски Брестовац, члан;

8. Др Дубравка Николовски, представница 
Завода за јавно здравље Панчево, члан;

9. Александра Мања, дипл правник, 
представница ОЦД, заступница Удружења 
параплегичара Јужног Баната - Панчево, члан.

II
Задатак Тима је да припреми Нацрт стратегије 

развоја социјалне заштите града Панчева, утврди 
предлог мера и активности за унапређивање 
социјалне заштите на територији града Панчева, 
а полазећи од анализе почетног стања, потреба 
корисника социјалне заштите, развојних капацитета 
и ресурса постојећих установа социјалне заштите и 
других актера социјалне заштите, као и приоритета 
и циљева дефинисаних у републичким и 
покрајинским стратешким документима и законима 
који се односе на област социјалне заштите.

III
Тим има обавезу да припреми Нацрт стратегије 

развоја социјалне заштите града Панчева најкасније 
до 31. октобра 2013. године и да га достави Градском 
већу града Панчева ради разматрања и утврђивања 
предлога и упућивања Скупштини града Панчева 
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на разматрање и доношење.
IV

Састанке Тима сазива координатор Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да 

састанку Тима присуствује већина од укупног 
броја чланова.

Тим одлучује на састанцима већином гласова 
од укупног броја чланова.

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, a no потреби и друге 
организационе јединице Градске управе града 
Панчева.

VI
Обавезују се организационе јединице Градске 

управе града Панчева, установе социјалне и 
здравствене заштите, образовања и васпитања 
и други субјекти чији је оснивач град Панчево, 
удружења која се баве социјалним питањима, као 
и други заинтересовани субјекти и појединци да, 
у складу са својим надлежностима, учествују у 
припреми Нацрта стратегије развоја социјалне 
заштите града Панчева.

VII
Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о образовању Тима за израду Нацрта 
стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 1/12).

VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ГРАДОНАЧЕЛНИК
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:    II-05-06-2/2013-25 
Панчево,   23.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

126.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 23.04. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о образовању Тима за имплементацију 
Акционог плана града Панчева за друштвену 
интеграцију Рома 2013 - 2016, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 
59. и 99. став 3. Статута града Панчева („Службени 
листа града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Тима за имплементацију 

Акционог плана града Панчева за друштвену 
интеграцију Рома 2013 - 2016

I
Образује се Тим за имплементацију Акционог 

плана града Панчева за друштвену интеграцију 
Рома 2013 -2016 (у даљем тексту: Тим) у следећем 
саставу:

1) Радомир Радосављевић, члан Градског већа 
града Панчева, координатор;

2) Вања Ракиџић, помоћник директора, ЈП 
«Градска стамбена агенција» Панчево, заменик 
координатора, задужена за област становања и 
легализације ромских насеља;

3) Светлана Дракулић, шеф Одсека, 
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове, члан, задужена за 
област становања и легализације ромских насеља;

4) Јован Станковић, помоћник директора, 
ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево, члан, задужен за област становања и 
легализације ромских насеља;

5) Никола Ковачевић, представник локалних 
ромских удружења, члан, задужен за општа питања 
и потребе ромске популације;

6) Стеван Јовановић, представник 
Демократског удружења Рома Србије Панчево, 
члан, задужен за општа питања и потребе ромске 
популације;

7) Љубица Цветановић, помоћник секретара, 
Секретаријат за јавне службе и социјална питања, 
члан, задужена за област образовања;

8) Сузана Јовановић, представник Центра 
за социјални рад «Солидарност» Панчево, члан, 
задужена за област социјалне заштите;

9) Др Радмила Јовановић, представник Завода 
за јавно здравље Панчево, члан, задужена за област 
здравља;

10)Анђелија Цветић, секретар, Секретаријат 
за привреду и економски развој, члан, задужена за 
рад и запошљавање; 

11)Снежана Баралић Бошњак, помоћник 
секретара, Секретаријат за јавне службе и социјална 
питања, члан, задужена за област културе, 
информисања и развоја цивилног сектора;

12)Биљана Миоч, самостални стручни 
сарадник, Секретаријат за јавне службе и социјална 
питања, члан, задужена за област спорта; 

13)Јелена Новаков, шеф Одсека, Секретаријат 
за јавне службе и социјална питања, члан, задужена 
за праћење конкурса, ради прибављања средстава 
путем пројеката из домаћих и страних фондова; 

14)Биљана Мајкић, шеф Одсека, Секретаријат 
за јавне службе и социјална питања, члан, задужена 
за праћење реализације финансијских средстава; 

15)Весна Николић, координатор за ромска 
питања, Градска управа града Панчева, члан, 
задужена за логистичку и административно-
техничку подршку.

II
Задатак Тима је да прати реализацију Акционог 

плана града Панчева за друштвену интеграцију 
Рома 2013 - 2016, иницира реализацију мера и 
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активности носилаца Акционог плана, у складу 
са временским планом и предлаже Градском већу 
града Панчева, да у оквиру својих овлашћења, 
осим финансијске подршке, пружа и друге врсте 
подршке у оквиру имплементације Акционог 
плана.

III
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године, односно до завршетка 
имплементације Акционог плана града Панчева за 
друштвену интеграцију Рома 2013 -2016.

IV
Састанке Тима сазива координатор Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да 

састанку Тима присуствује већина од укупног 
броја чланова.

Тим одлучује на састанцима већином гласова 
од укупног броја чланова.

V
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Тима обављају Секретаријат за јавне 
службе и социјална питања и Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа, a no потреби и друге организационе 
јединице Градске управе града Панчева.

Обавезују се организационе јединице Градске 
управе града Панчева, јавна и јавна комунална 
предузећа, установе и друге организације да се 
укључе у имплементацију Акционог плана града 
Панчева за друштвену интеграцију Рома 2013 - 
2016, у складу са обавезама које су утврђене овим 
планом.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ГРАДОНАЧЕЛНИК
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:    II-05-06-2/2013-25 
Панчево,   23.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Прим. др Светозар Гавриловић

127.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева« број 8/08, 4/09 и 
5/12) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 

Градоначелник града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број: II-05-06-2/2013-20 од 
09.04.2013. године), дана 11 .4. 2013. године, донео 
је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило” 
Панчево о утврђивању цена погребних услуга - 
Ценовник 1 број: 92-1560/15 од 11.03.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило” 
Панчево о утврђивању цена погребних услуга 
- Ценовник 1, број: 92-1560/15 од 11.03.2013. 
године.

II
Јавно комунално предузеће „Зеленило” 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2013-326 
Панчево,11.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

128.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 
и 5/12) и члана 32. став 4. Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
4/12 -пречишћен текст), Градоначелник града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број: II-
05-06-2/2013-6 од 12.02.2013. године), дана 19.03.     
2013. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево 

број 01-547-20/2012 од 28.12.2012. године о 
висини трошкова боравка (цене боравка) у 

Одмаралишту на Дивчибарама за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево број 01-547-20/2012 
од 28.12.2012. године о висини трошкова боравка 
(цене боравка) у Одмаралишту на Дивчибарама за 
2013. годину.

II
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења у «Службеном листу града 
Панчева».

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-06-020-1/2013-201
Панчево, 19.03.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

129.

Градоначелник града Панчева, дана 19.3. 2013. 
године, разматрао је Предлог за доношење Решења 
о образовању Комисије за вредновање пројекта и 
програма у области информисања, па је на основу 
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 
54. и 99. став 2 Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), донео 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Kомисије за вредновање 

пројеката и програма у области информисања
I

Образује се Комисија за вредновање пројеката 
и програма у области информисања (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. Мирко Ковачевић, професор српског језика 
и књижевности у Машинској школи „Панчево” 
Панчево, Јовице Безуљевића 3/в Панчево;

2. Ернест Лацко, дипломирани политиколог, 
Компанија НИС АД Нови Сад, Моше Пијаде 
1а/17;

3. Гордана Влајић, дипломирани политиколог, 
самостална стручна сарадница у Секретаријату за 
заштиту животне средине Градске управе града 

Панчева, Рибарска 12 Панчево.
Комисија на првој седници, већином гласова 

од укупног броја чланова, бира председника/цу 
Комисије.

Седнице Комисије сазива председник 
Комисије.

За секретара Комисије одређује се Невенка 
Кљајић, виша сарадница -документаристкиња у 
Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу 
о младима и цивилни сектор у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева.

II
Задаци Комисије се односе на вредновање 

пројеката у области информисања.
Послови вредновања пројеката и програма 

у области информисања обухватају: усвајање 
критеријума за вредновање пројеката и програма, 
припрему пројектне документације и предлога 
текста јавног конкурса за подношење предлога 
пројеката и програма, прегледање и оцењивање 
предлога пројеката и програма, подношење 
образложених предлога Градоначелнику о 
финансијској подршци изабраним пројектима и 
програмима и усвајање извештаја о реализацији и 
евалуацији одобрених пројеката и програма.

Приликом вредновања предлога пројеката 
и програма, Комисија се доследно придржава 
критеријума, рокова и осталих услова прописаних 
јавним конкурсом.

III
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог 

решења именују се за 2013. годину.

IV
Члановима Комисије и секретару припада 

надокнада у нето износу од 900,00 динара за сваку 
одржану седницу.

V
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављају Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева у 
сарадњи са осталим 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:    II-06-020-1/2013-206
Панчево,   19.03.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић
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130.

Градоначелник града Панчева, дана 25.03. 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
образовању Комисије за вредновање програма и 
пројеката у области бриге о младима града Панчева, 
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2 Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 
5/12), донео следеће

РЕ ШЕЊЕ
о образовању Комисије за вредновање 

програма и пројеката у области бриге о 
младима града Панчева

I
Образује се Комисија за вредновање програма 

и пројеката у области бриге о младима града 
Панчева (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу:

1. Александар Фаркаш, члан Градског 
већа задужен за омладину и спорт - председник 
Комисије;

2. Марија Команов, координаторка 
Канцеларије за младе - чланица;

3. Ненад Малетин, вд директор Дома омладине 
Панчево - члан;

4. Маријана Кракер, омладинска радница у 
НВО «Хајде да...» - чланица;

5. Слободан Додић, уредник музичког 
програма у Дому омладине Панчево - члан.

За секретара Комисије одређује се Невенка 
Кљајић, сарадница која обавља послове 
документаристе у Секретаријату за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.

II
Задаци Комисије се односе на вредновање 

пројеката у области бриге о младима.
Послови вредновања пројеката у области 

бриге о младима обухватају: усвајање критеријума 
за вредновање пројеката, припрему пројектне 
документације и предлога текста јавног конкурса, 
прегледање и оцењивање пристиглих пројеката 
на јавни конкурс, подношење Градоначелнику 
образложених предлога о финансијској подршци 
изабраним пројектима и усвајање извештаја о 
реализацији и евалуацији одобрених пројеката.

Приликом вредновања предлога пројеката, 
Комисија се мора доследно придржавати 
критеријума, рокова и осталих услова прописаних 
јавним конкурсом.

III
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог 

решења именују се за 2013. годину.

IV
Члановима и секретару Комисије припада 

надокнада у нето износу од 900,00 динара за сваку 
одржану седницу.

V
Седнице Комисије сазива председник/ца 

Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова/ица.

Комисија одлучује на седницама већином 
гласова од укупног броја чланова/ица.

VI
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављају Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за јавне службе и 
социјална питања - Одсек за културу, информисање, 
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, у 
сарадњи са осталим 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-06-020-1/2013-237
Панчево,   25.03.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

131.

Градоначелник града Панчева је дана 04.04. 
2013. године, разматрао Предлог закључка у 
вези са исплатом средстава на име финансирања/
суфинансирања иновативних бизнис пројеката 
са Предлогом текста Уговора о исплати и начину 
коришћења новчаних средстава додељених 
иноватору, па је на основу чланова 44. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник PC” 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09 и 5/12), донео следећи

3 А К Љ У Ч А К 

Члан 1.
Градоначелник града Панчева прихвата предлог 

Комисије за вредновање пројекта по Конкурсу за 
подршку развоју иновативних бизнис пројеката, да 
се из буџета града Панчева за 2013. годину исплате 
новчана средства за финансирање/суфинансирање 
иновативних бизнис пројеката у укупном износу од 
1.000.000,00 динара поводом Конкурса за подршку 
развоју иновативних бизнис пројеката, расписаног 
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на основу Закључка Градоначелнице бр. 11-06-020-
1/2012-225 од 28.03.2012. године.

Члан 2.
Градоначелник града Панчева прихвата предлог 

текста Уговора о исплати и начину коришћења 
новчаних средстава додељених иноватору, који ће 
се закључити између града Панчева, с једне стране 
и иноватора, с друге стране и којим ће се регулисати 
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна.

Уговоре из става 1. овог члана, у име Града, 
потписаће Градоначелник града Панчева.

Члан 3.
Исплата средстава из члана 1. овог 

закључка вршиће се на основу посебног решења 
Градоначелника.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и биће објављен у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:    II-06-020-1/2013-257
Панчево,   04.4..2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

132.

Градоначелник града Панчева, дана 12.04. 2013. 
године, разматрао је Предлог за доношење решења 
о измени Решења Градоначелника града Панчева 
о образовању Комисије за вредновање пројеката и 
програма у области културе, број II-, 06-020-1/2013-
25 од 18.01.2013. године, па је на основу чланова 
44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник PC” број 129/07) и чланова 54. и 99. став 
2. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о образовању Комисије за 
вредновање пројеката и програма у области 

културе

I
У Решењу Градоначелника града Панчева о 

образовању Комисије за вредновање пројеката и 
програма у области културе, број II-06-020-1/2013-
25 од 18.01.2013. године, у тачки I став 1. подтачка 
3. мења се и гласи:

“3. Гроздана Миленков, дипломирана 
етнолошкиња из Панчева, Краљевића Марка 14;”

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-06-020-1/2013-330
Панчево,   12.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

133.

Градоначелник града Панчева, дана 12. априла 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
образовању Комисије за вредновање пројеката 
у области социјалне политике, па је на основу 
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 54. 
и 99. став 2. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12), донео 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању комисије за вредновање 

пројеката у области социјалне политике

I
Образује се Комисија за вредновање пројеката 

у области социјалне политике (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу:

1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа 
града Панчева;

2. Ана Божиновић, социолог, запослена у 
Школској управи Зрењанин, Одељење у Панчеву;

3. Јасна Гађански, педагог, запослена у 
Основној школи “Стевица Јовановић” Панчево;

4. Митрана Игњатовић, виша медицинска 
сестра, запослена у Дому здравља Панчево;

5. Јелена Новаков, психолог, шеф Одсека за 
образовање, друштвену бригу о деци, социјалну 
и здравствену заштиту у Секретаријату за јавне 
службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева.

Комисија на првој седници, већином гласова 
од укупног броја чланова, бира председника 
Комисије.

За секретара Комисије именује се Драгана 
Дачић, политиколог, помоћник секретара 
Секретаријата за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева.

II
Задатак Комисије је вредновање пројеката у 

области социјалне политике.
Пословима вредновања пројеката у области 

социјалне политике претходи расписивање јавног 
конкурса за финансирање - суфинансирање 
пројеката у области социјалне политике у граду 
Панчеву (у даљем тексту: јавни конкурс), који 
се односи на пројекте развојних мера и услуга 
ванинституционалне социјалне заштите и пројекте 
подршке осетљивим групама.
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Приликом вредновања пројеката у области 
социјалне политике, приоритет имају пројекти 
унапређења мера и услуга социјалне заштите и 
подизања квалитета услова живота одређених 
категорија грађана.

III
Право учешћа на јавном конкурсу имају 

организације цивилног друштва - удружења 
грађана и установе локалног карактера.

Јавни конкурс објављује се у локалном 
штампаном гласилу “Панчевац”.

IV
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

V
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.

VI
Члановима Комисије који нису запослени 

у Градској управи града Панчева, нису чланови 
Градског већа града Панчева или одборници 
Скупштине града Панчева, припада накнада од 
900,00 динара по седници.

VII
Стручне и административно техничке послове 

за потребе Комисије обављају Секретаријат за 
јавне службе и социјална питања и Секретаријат 
за скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева.

VIII
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-06-020-1/2013-329
Панчево,   12.04.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Прим. др Светозар Гавриловић

134.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 

број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана саобраћаја у оба смера 
на јавној површини која се налази иза самоуслуге 
у насељу Тесла, која има прилаз из улице Краља 
Милана Обреновића у насељеном месту Панчево.

II. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу, односно улици 
из тачке I. овог решења, поставити саобраћајну 
сигнализацију према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

2. изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става I диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације;

3. да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 21.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-14
ПАНЧЕВО 21.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

135.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана паркирања возила 
на јавној површини која се налази испред Дома 
здравља у улици Милоша Обреновића број 2 у 
насељеном месту Панчево.

II. Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у циљу спречавања кретања моторних 
возила по тротоару који се пружа од Дома здравља 
према Диспанзеру за кожне болести у улици 
Милоша Обреновића у насељеном месту Панчево.
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III. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу, односно улици 
из тачке I. овог решења, поставити саобраћајну 
сигнализацију према пројекту.

IV. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације односно техничку 
информацију;

2. изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I и II диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације односно комуналне 
опреме (стубића);

3. да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 05.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-15
ПАНЧЕВО 05.03.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

136.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12) и 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о уклањању саобраћајне сигнализације

I. Одређује се укалањање непотребних 
саобраћајних знакова због увођења једносмерног 
режима саобраћаја у улицама: Јосифа Маринковића, 
Кнеза Михајла Обреновића, Борислава Петрова 
Браце и Маре Мандић у насељеном месту 
Панчево.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да: 
изврши техничку регулацију саобраћаја из става I 
диспозитива овог решења уклањањем саобраћајне 
сигнализације;

-   да уклоњену вертикалну сигнализацију 
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овогрешењаје 13.05.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-16
ПАНЧЕВО 13.03.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

137.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање хоризонталном 
сигнализацијом забрана паркирања моторних 
возила у улици Ђуре Даничића код кућног броја 6 
у насељеном месту Панчево.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације односно техничку 
информацију;

2. изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 15.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХИ-17-344-1/2013-17
ПАНЧЕВО 15.04.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

138.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
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Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12 и 
2/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у улици Моше Пијаде код кућног броја 
113 у насељеном месту Панчево у циљу спречавања 
кретања моторних возила на пешачкој стази.

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у улици Стевана Шупљикца код кућног 
броја 115 у насељеном месту Панчево у циљу 
спречавања кретања моторних возила на пешачкој 
стази која води од поменутог стамбеног објакта 
према јавној гаражи.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да 
изврши техничку регулацију саобраћаја из става 
1. и 2. диспозитива овог решења постављањем 
комуналне оиреме (стубића) у складу са техничком 
информацијом на коју ће сагласност дати ова 
Агенција.

Рок за извршење овогрешењаје 17.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-18
ПАНЧЕВО 17.04.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

139.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се уклањање допунских табли 
које се налазе испод саобраћајних знакова II-34 
које нису у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији и постављање допунске табле IV-
8.2 са натписом 20 м у улици Светозара Шемића у 
насељеном месту Панчево.

II. Одређује се уклањање допунских табли 
које се налазе испод саобраћајних знакова II-34 
које нису у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији и постављање допунске табле IV-
8.2 са натписом 10м у улици Светог Саве на делу 
од улице Моше Пијаде до улице Немањине у 
насељеном месту Панчево.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

1. изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I. и II. диспозитива овог решења укањањем, 
односно постављањем саобраћајне сигнализације;

2. да уклоњену саобраћајну сигнализацију 
брише из Катастра саобраћајне сигнализације;

3. постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 15.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-19
ПАНЧЕВО 15.04.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

140.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање пешачког прелаза 
у улици Иве Лоле Рибара у зони окретнице за 
аутобусе у насељеном месту Старчево.

Одређује се изградња приступних стаза које 
су неопходне за повезивање пешачког прелаза са 
постојећим пешачким стазама.

II. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу, односно улици 
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из тачке I. овог решења, поставити саобраћајну 
сигнализацију према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да 

-   уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења постављањем 
односно обележавањем саобраћајне сигнализације; 
да постављену вертикалну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 15.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-20
ПАНЧЕВО 15.04.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

141.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12 и 
2/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одобрава се постављање посуда са цвећем 
(жардињера) у циљу спречавања кретања и 
паркирања моторних возила преко зелених 
површина и на зеленим површинама које се налазе 
у дворишту стамбеног блока зграде у насељеном 
месту Панчево у улици Димитрија Туцовића код 
кућног броја 7а, односно између колског пролаза 
из улице Димитрија Туцовића и Железничке 
амбуланте.

Налаже се Јавном комуналном предузећу 
„Зеленило”, Панчево да изврши постављање 
жардињера у складу са ставом I диспозитива овог 
решења.

Издавањем овог решења ставља се ван снаге 
Решење број ХП-17-344-1/2013-11 од 08.02.2013. 
године.

Рок за извршење овогрешењаје 18.06.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ XIII7-344-1/2013-21
ПАНЧЕВО 18.04.2013. године 

Ранко Марчетић, с.р.
      дипл. инж. саобраћаја

 

142.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12 и 
2/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се замена монтажно демонтажних 
успоривача брзине успоривачима брзине од 
асфалтне базе у насељеним местама Старчево и 
Омољица.

Одређује се за зону 30 улица Панчевачки 
пут у зони раскрснице са улицом Николе Тесле у 
насељеном месту Старчево.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

1. изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. и 2. диспозитива овог решења улањањем 
односно постављањем успоривача брзине и 
постављањем одговарајуће вертикалне саобраћајне 
сигнализације;

2. да постављену вертикалну саобраћајну 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 19.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-22
ПАНЧЕВО 19.04.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја
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143.

Ha основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије” број 135/04 и 88/10), члана 
14. и члана 34. став 1. Одлуке о градској управи 
града Панчева-пречишћен текст („Службени 
лист града Панчево број 19/10. 02/11-исправка, 
04/11, 32/12 и 02/13), a у складу са Закључком о 
одређивању надлежности за доношење Одлуке 
о изради стратешке процене, Скупштине града 
Панчево број 1-01-06-52/2005 од 20.07.2005.
године, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе града 
Панчева, дана 01.04.2013. године, донео је

ОДЛУКУ
о неприступању изради Стратешке процене 

угицаја Плана генералне регулације - целина 
6 - потцелина 6а: Баваништански пут, 

потцелина 6б: Стари Тамиш и потцелина 6ц: 
Нова депонија, у насељеном месту Панчево на 

животну средину

Члан 1.
He приступа се изради Стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације - целина 6 
-потцелина 6а: Баваништански пут, потцелина 66: 
Стари Тамиш и потцелина 6ц: Нова депонија, у 
насељеном месту Панчево на животну средину (у 
даљем тексту: Стратешка процена).

Члан 2.
Циљ доношења Плана генералне регулације 

- целина 6 - потцелина 6а: Баваништански пут, 
потцелина 66: Стари Тамиш и потцелина 6ц: 
Нова депонија, у насељеном месту Панчево (у 
даљем тексту: План) је усклађивање постојеће 
урбанистичко - планске документације са одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гасник 
PC” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11 и 
121/12) на целом грађевинском подручју насељеног 
места Панчево, које је подељено на 11 просторних 
целина предвиђених за даљу разраду кроз израду 
планова генералне регулације.

Члан 3.
Граница Плана је дефинисана Одлуком о 

изради Планова генералне регулације у складу 
са Законом о планирању и изградњи на целом 
грађевинском подучју насељеног места Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 25/09) и 
Концептом Плана генералне регулације - целина 
6 -потцелина 6а: Баваништански пут, потцелина 
6б: Стари тамиш и потцелина 6ц: Нова депонија, у 
насељеном месту Панчево.

Укупна површина Плана износи 549 ха 99 ар 
и 54 м2.

Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке 

процене дефинисани су на основу територијалног 
обухвата и могућих утицаја Плана на животну 
средину, на следећи начин:

• План се налази у обухвату Генералног 
урбанистичког плана Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 23/12), чија је саставни део 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, који чини основни документ у коме 
су вредновани и процењени могући значајнији 
утицаји на животну средину до којих може доћи 

имплементацијом плана.
• Стратешком проценом утицаја Генералног 

урбанистичког плана Панчева на животну средину 
извршена је евалуација карактеристика и значаја 
утицаја планских решења на животну средину, као 
и процена утицаја планских решења на животну 
средину и елементе одрживог развоја у погледу:

- величине утицаја
- просторних размера планских решења и
- вероватноће утицаја
• Према Смерницама за израду стратешке 

процене на нижим хијерархијским нивоима 
Извештајем о стартешкој процени Генералног 
урбанистичког плана Панчева на животну средину 
није предвиђена израда старешке процене утицаја 
за План генералне регулације -целина 6 - потцелина 
6а: Баваништански пут, потцелина 6б: Стари Тамиш 
и потцелина 6ц: Нова депонија, у насељеном месту 
Панчево.

• Имајући увиду да је Стратешком проценом 
утицаја Генералног урбанистичког плана Панчева 
на животну средину оцењен могући утицај на 
окружење планираних решења према намени 
површина и величини обухвата одређених зона и 
дат предлог мера за смањење негативних утицаја на 
животну средину, то би израда још једног сличног 
извештаја била нерационална.

• Обзиром да је тачком Б3.1. - Зоне и 
локације за даљу разраду предвиђена израда 
Плана детаљне регулације за проширење локације 
дела Нове депоније који није покривен Детаљним 
урбанистичким планом комплекса депоније смећа 
на локацији „Панчево” у Панчеву из 1992. године 
стратешка процена утицаја на животну средину ће 
бити рађена за наведени План.

Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 
6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину.

-   значај Плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој;

- проблеми заштите животне средине Плана 
и могућност утицаја на ваздух, воде, земљиште, 
микро, биљни и животињски свет, станишта и 
биодиверзитет; 

- утицај Плана на становништво и здравље 
житеља Панчева; 

- карактеристике  утицаја   Плана   на  животну   
средину,   нарочито  у  смислу вероватноће,   
интензитета,   сложености,   трајања,   учесталости,   
понављања, просторне димензије, кумулативне 
и синергијске природе утицаја, појаве ризика по 
људско здравље и средину, деловања на области од 
природне, културне и друге важности и деловања 
на угрожене области и др. 

У вези са наведеним критеријумима 
констатовано је да су планска решења у свим 
областима интегрисана са заштитом животне 
средине и реализацијом предложених решења неће 
доћи до значајнијих негативних утицаја на животну 
средину. Анализа утицаја појединих планских 
решења на животну средину разматаће се у оквиру 
процене утицаја објеката, односно пројеката на 
животну средину у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник 
PC” број 135/04 и 36/09).

Није разматран критеријум за одређивање 
могућих карактеристичних значајнијих утицаја 
Плана прекогранична природа утицаја јер се сматра 
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да је неће бити.

Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Планова генералне регулације у складу са Законом 
о планирању и изградњи на целом грађевинском 
подучју насељеног места Панчево („Службени 
лист града Панчева” број 25/09).

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ 
Број: V/2013-Сл. 
Панчево, 01.4.2013. године

С Е К Р Е Т А Р 
Синиша Јанковић, с.р.
дипл.инж.архитектуре

144.

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације Целина 2 
Стрелиште са Хиподромом и Војловица са 
Тополом у насељеном месту Панчево («Сл.лист 
града Панчева» број 20/12, 34/12-исправка и 01/13-
исправка) у графичком прилогу «План поделе 
грађевинског земљишта на јавно и остало», где је 
пропуштено да се табеларно прикажу координате 
осовинских и регулационих линија, те се овим 
путем наведна грешка исправља и координате 
тачака осовинских и регулационих линија приказују 
се у табели која гласи:

Бр.тачке Y(m) X(m)
Ц2025 7 474 104,41 4 967 995,06
Ц2026 7 474 526,45 4 967 735,03
Ц2027 7 474 537,15 4 967 731,81
Ц2028 7 474 644,88 4 967 665,16
Ц2029 7 475 841,01 4 967 800,37
Ц2030 7 474 861,51 4 967 829,45

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ 
Број: V/2013-Сл. 
Панчево, 22.03.2013. године

СЕКРЕТАР 
дипл.инж.арх Синиша Јанковић, с.р. 

145.

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације насељеног 
места Качарево («Сл.лист града Панчева» број 
09/11) дошло је до грешке у осовини планиране 
саобраћајнице дефинисане осовинским тачкама К 
47 и К 51 и овом исправком грешке кориговане су 
координате осовниских тачака које су табеларно 
приказане:

Бр.тач. Y(m) X(m)
К47 7 477 600,68 4 979 703,35
K51 7 477 886,98 4 979 837,52

Такође, дошло је до грешке у координатама 
граничних тачака комплекса језера и овом исправ- 
ком грешке кориговане су координате граничних 
тачака комплекса језера које су табеларно 
приказане:

Бр.тачке Y(m) X(m)
J31 7 477 891,17 4 979 828,44
Ј32 7 478 008,55 4 979 574,08
ЈЗЗ 7 478 037,82 4 979 509,27
Ј34 7 477 766,67 4 979 381,32
Ј35 7 477 615,83 4 979 699,41

Прилог: Графички приказ осовинских тачака 
и ширина планираних саобраћајница у околини 
комплекса језера у Качареву

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ 
Број: V/2013-Сл. 
Панчево, 22.03.2013. године

СЕКРЕТАР 
дипл.инж.арх Синиша Јанковић, с.р.

146.

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Службеном листу града Панчева бр. 7/2011 
код објављивања Одлука о начину финансирања 
пројекта - Снабдевање водом северних села града 
Панчева, деоница Панчево - Скробара - Качарево, 
чији је инвеститор град Панчево, дошло је до 
техничке грешке, тако што не постоји члан 3, већ је 
исти постао саставни део члана 2. Одлуке.



   Страна    25 --  Број  03          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             24. април 2013 . године

У циљу исправљања техничке грешке 
потребно је после става 1. члана 2. уписати речи 
„члан 3.” испод кога следи текст „Одлуком о 
буџету града Панчева за 2011. годину обезбеђена 
су средства у износу од 8.210.180,00 динара, на име 
суфинансирања пројекта из члана 1. ове одлуке, 
што представља 10% предрачунске вредности 
пројекта.”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
БРОЈ: ll-05/сл.
Панчево, 23.04. 2013. године

 СЕКРЕТАР
 Сања Поповић
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ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Службеном листу града Панчева бр. 2/2013 
објављена је Одлука о измени Статута Дома 
културе „Младост” Глогоњ, која је већ објављена у 
Службеном листу број 34/2012. Техничка грешка се 
исправља тако што се сматра да Одлука производи 
правно дејство првим објављивањем, а поновно 
објављивање нема правну снагу, као да није ни 
извршено.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА БРОЈ: ll-05/сл.
Панчево, 23.04. 2013. године

СЕКРЕТАР 
Сања Поповић

148.

Ha основу члана 27. Статута Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, Управни одбор Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, на 302. редовној седници, одржаној дана 
28.12.2012. године, решавајући тачку 20. дневног 
реда:

Доношење Одлуке о внсини трошкова    боравка 
(цена боравка) у Одмаралишту на Дивчибарама за 
2013. годину, донео је

О Д Л У К У

Констатује се да Одлуком о финансијској подршци 
породици са децом на територији града Панчева, 
(„Службени лист града Панчева” број 6/2011 - 
пречишћен текст и број 2/2012), Градоначелник 
града утврђује укупне трошкове боравка по детету 
у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа 
корисника у укупним трошковима боравка, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског већа 
Града, на предлог ЈП „Дирекција” Панчево a у 
складу са одлуком о буџету Града.

Констатује се да су Одлуком о буџету Града за 
2013.годину, за учешће у трошковима боравка деце 
у одмаралиилу на Дивчибарама, на позицијама 
од 446 до 453 планирана средаства у висини од 
28.390.000,00 динара.

Предлаже се Градском већу Града да укупни 
трошкови боравка у одмаралишту на Дивчибарама, 
са превозом без боравишне таксе, износе:

9.000,00 динара за 8 дана ( 7 пансиона)
7.800,00 динара за 7 дана (6 пансиона)
1.050,00 динара дневно ( 1 пансион), без 

превоза
750,00 динара превоз уједном смеру, Предлаже 

се Градском већу Града да висина учешћа корисника 
у укупним трошковима, за децу која на основу 
Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом на територији      града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 6/2011 - пречишћен текст 
и број 2/2012), остварују право на делимично 
регресирање трошкова боравка у одмаралишту на 
Дивчибарамај са превозом без боравишне таксе, 
износи:

3.000,00 динара за 8 дана (7 пансиона),
2.600,00 динара за 7 дана (6 пансиона),
350,00 динара дневно (1 пансион),
250,00 динара превоз у једном смеру.
Уплата фактурисаног износа може се извршити 

у три једнаке месечне рате.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 
ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО 
БРОЈ: 01-547-20/2012 
Панчево, 28.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК УО
дипл. правник Бранко Божанић, с.р.

                                  

149.

На основу члана 34. и 35. Статута Јавног комуналног предузеће “Зеленило” Панчево („Службени лист 
града Панчева“ бр.34 од дана 23.11.2012.године), Управни одбор предузећа на 15. седници одржаној дана 
11.03.2013. године, једногласно је донео

О Д Л У К У
о утврђивању цена погребних услуга



     24. април 2013 . године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  03  --   Страна   26   

ЦЕНОВНИК 1  

Редни 
број НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара 
цена без 
ПДВ-а

Стара 
цена са 
ПДВ-ом

Нова цена 
без ПДВ-а

Нова цена 
са ПДВ-ом

Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6 7
1 Накнада - закуп за коришћење, 1 

гробно место за 10 год.
2.460,19 2.657,00 2.595,37 2.803,00 5,49%

2 Накнада - допринос за одржавање, 1 
гробно место за 10 год.

1.845,37 1.993,00 1.946,30 2.102,00 5,47%

3 Накнада - закуп за коришћење, 1 
гробно место годишње

310,19 335,00 326,85 353,00 5,37%

4 Накнада - допринос за одржавање, 1 
гробно место годишње

245,37 265,00 258,33 279,00 5,28%

5 Накнада - закуп за коришћење, 2 
гробна места за 10 год.

4.921,30 5.315,00 5.191,67 5.607,00 5,49%

6 Накнада - допринос за одржавање, 2 
гробна места за 10 год.

3.689,81 3.985,00 3.892,59 4.204,00 5,50%

7 Накнада - закуп за коришћење, 2 
гробна места годишње

620,37 670,00 653,70 706,00 5,37%

8 Накнада - допринос за одржавање, 2 
гробна места годишње

490,74 530,00 517,59 559,00 5,47%

9 Накнада - закуп за коришћење, 3 
гробна места за 10 год.

7.379,63 7.970,00 7.785,19 8.408,00 5,50%

10 Накнада - допринос за одржавање, 3 
гробна место за 10 год.

5.537,04 5.980,00 5.840,74 6.308,00 5,48%

11 Накнада - закуп за коришћење, 3 
гробна места годишње

929,63 1.004,00 980,56 1.059,00 5,48%

12 Накнада - допринос за одржавање, 3 
гробна места годишње

737,04 796,00 776,85 839,00 5,40%

1 2 3 4 5 6 7
13 Накнада - закуп за коришћење, 4 

гробна места за 10 год.
9.842,59 10.630,00 10.383,33 11.214,00 5,49%

14 Накнада - допринос за одржавање, 4 
гробна места за 10 год.

7.379,63 7.970,00 7.785,19 8.408,00 5,50%

15 Накнада - закуп за коришћење, 4 
гробна места годишње

1.240,74 1.340,00 1.308,33 1.413,00 5,45%

16 Накнада - допринос за одржавање, 4 
гробна места годишње

981,48 1.060,00 1.035,19 1.118,00 5,47%

17 Накнада - закуп за коришћење 
гробнице, 1 место за 10 год.

2.461,11 2.658,00 2.596,30 2.804,00 5,49%

18 Накнада - допринос за одржавање, 
гробнице са 1 местом за 10 год.

3.075,93 3.322,00 3.244,44 3.504,00 5,48%

19 Накнада - закуп за коришћење 
гробнице за 1 место годишње

340,74 368,00 359,26 388,00 5,44%

20 Накнада - допринос за одржавање 
гробнице 1 место годишње

340,74 368,00 359,26 388,00 5,44%

21 Накнада - закуп за коришћење 
гробнице за 2 места за 10 год.

4.922,22 5.316,00 5.192,59 5.608,00 5,49%

22 Накнада - допринос за одржавање 
гробнице 2 места за 10 год.

6.151,85 6.644,00 6.489,81 7.009,00 5,49%
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Редни 
број НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара 
цена без 
ПДВ-а

Стара 
цена са 
ПДВ-ом

Нова цена 
без ПДВ-а

Нова цена 
са ПДВ-ом

Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6 7
23 Накнада - закуп за коришћење 

гробнице за 2 места годишње
681,48 736,00 718,52 776,00 5,44%

24 Накнада - допринос за одржавање 
гробнице за 2 место годишње

681,48 736,00 718,52 776,00 5,44%

25 Накнада - закуп за коришћење 
гробнице 3 места годишње

7.383,33 7.974,00 7.788,89 8.412,00 5,49%

26 Накнада - допринос за коришћење 
гробнице са 3 гробна места за 10 
год.

9.227,78 9.966,00 9.735,19 10.514,00 5,50%

27 Накнада - закуп за коришћење 
гробнице 3 гробна места годишње

1.022,22 1.104,00 1.077,78 1.164,00 5,44%

28 Накнада - допринос за одржавање 
гробнице, 3 гробна места годишње

1.022,22 1.104,00 1.077,78 1.164,00 5,44%

29 Колумбаријум годишње 148,15 160,00 155,56 168,00 5,00%
30 Накнада - допринос за колумбаријум 

годишње
120,37 130,00 126,85 137,00 5,38%

31 Колумбаријум за 10 година 1.025,00 1.107,00 1.080,56 1.167,00 5,42%
32 Накнада - допринос колумбаријум 

за 10 година
1.025,00 1.107,00 1.080,56 1.167,00 5,42%

33 Коришћење хладњаче по дану 317,59 343,00 334,26 361,00 5,25%
34 Копање раке и сахрана 4.101,85 4.430,00 4.326,85 4.673,00 5,49%
35 Уклањање и депоновање венаца и 

цвећа са гробног места
410,19 443,01 432,41 467,00 5,42%

36 Превоз по 1 km 25,93 28,00 26,85 29,00 3,56%
37 Превоз умрлог лица у локалу 820,37 886,00 864,81 934,00 5,42%
38 Отварање и затварање гробнице - 

нови тип
1.537,96 1.661,00 1.622,22 1.752,00 5,48%

39 Отварање и затварање гробнице - 
стари тип

3.075,93 3.322,00 3.244,44 3.504,00 5,48%

40 Копање отвора старе гробнице 4.101,85 4.430,00 4.326,85 4.673,00 5,49%
41 Пренос покојника од капеле до 

парцеле
683,33 738,00 720,37 778,00 5,42%

42 Пријем покојника у капелу 820,37 886,00 864,81 934,00 5,42%
43 Пријем покојника у хладњачу 546,30 590,00 575,93 622,00 5,42%
44 Сахрана у гробницу - нови тип 2.050,93 2.215,00 2.162,96 2.336,00 5,46%
45 Есхумација ради продубљивања 

гроба
5.469,44 5.907,00 5.769,44 6.231,00 5,49%

46 Смештај покојника у гробницу - 
гробно место

2.461,11 2.658,00 2.596,30 2.804,00 5,49%

47 Уређење 1 гробног места 340,74 368,00 359,26 388,00 5,44%
48 Уређење 2 гробна места 546,30 590,00 575,93 622,00 5,42%
49 Уређење 3 гробна места 820,37 886,00 864,81 934,00 5,42%
50 Сахрана урне 820,37 886,00 864,81 934,00 5,42%
51 Изнајмљивање носача за венце 1.025,00 1.107,00 1.080,56 1.167,00 5,42%
52 Накнада за коришћење наше услужне 

гробнице
61,11 66,00 63,89 69,00 4,55%

53 Такса за поставку споменика 1.366,67 1.476,00 1.441,67 1.557,00 5,49%
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Редни 
број НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара 
цена без 
ПДВ-а

Стара 
цена са 
ПДВ-ом

Нова цена 
без ПДВ-а

Нова цена 
са ПДВ-ом

Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6 7
54 Такса за облогу 1 гробног места 546,30 590,00 575,93 622,00 5,42%
55 Такса за облогу 2 гробна места 683,33 738,00 720,37 778,00 5,42%
56 Такса за облогу 3 гробна места 820,37 886,00 864,81 934,00 5,42%
57 Такса за поклопну плочу 1 гробно 

место
1.093,52 1.181,00 1.152,78 1.245,00 5,42%

58 Такса за поклопну плочу 2 гробна 
места

1.366,67 1.476,00 1.441,67 1.557,00 5,49%

59 Такса за поклопну плочу 3 гробна 
места

1.640,74 1.772,00 1.730,56 1.869,00 5,47%

60 Штампање парти (наша опрема) 18,52 20,00 19,44 21,00 4,99%
61 Копање продубљено 1.366,67 1.476,00 1.441,67 1.557,00 5,49%
62 Превоз иностранство по 1 km 62,96 68,00 65,74 71,00 4,42%
63 Чекање возила по часу 273,15 295,00 287,96 311,00 5,42%
64 Сахрањивање урни у гробно место 1.366,67 1.476,00 1.441,67 1.557,00 5,49%
65 Сахрањивање урни у гробницу - 

стари тип
2.734,26 2.953,00 2.884,26 3.115,00 5,49%

66 Сахрањивање урни у гробницу - 
нови тип

1.093,52 1.181,00 1.152,78 1.245,00 5,42%

67 Уклањање надгробног споменика 1.640,74 1.772,00 1.730,56 1.869,00 5,47%
68 Уклањање бетонског оквира 1 гробно 

место
2.050,93 2.215,00 2.162,96 2.336,00 5,46%

69 Уклањање бетонског оквира 2 гробна 
места

2.734,26 2.953,00 2.884,26 3.115,00 5,49%

70 Насипање 1 гробног места 340,74 368,00 359,26 388,00 5,44%
71 Насипање 2 гробна места 683,33 738,00 720,37 778,00 5,42%
72 Штампање колор парти 37,04 40,00 38,89 42,00 4,99%
73 Чекање возила по часу - судски 800,00 864,00 843,52 911,00 5,44%
74 Превоз покојника ИКРИ 363/06 16.000,00 17.280,00 16.879,63 18.230,00 5,50%
75 Судски леш на територији других 

СО од 6 до 18 часова
9.000,00 9.720,00 9.494,44 10.254,00 5,49%

76 Судски леш на територији СО 
Панчево од 18 до 6 часова

8.000,00 8.640,00 8.439,81 9.115,00 5,50%

77 Судски леш на територији града од 
18 до 6 часова

5.000,00 5.400,00 5.275,00 5.697,00 5,50%

78 Судски леш на територији друге 
Општине од 6 до 18 часова

10.000,00 10.800,00 10.550,00 11.394,00 5,50%

79 Судски леш на територији града од 6 
до 18 часова

4.500,00 4.860,00 4.747,22 5.127,00 5,49%

80 Изношење покојника са 1-3 спрата 1.000,00 1.080,00 1.054,63 1.139,00 5,46%
81 Изношење покојника са четвртог 

или вишег спрата
1.500,00 1.620,00 1.582,41 1.709,00 5,49%

82 Скидање бетонске плоче 1.289,81 1.392,99 1.360,19 1.469,00 5,46%
83 Лемљење лименог улошка - наша 

опрема
1.100,00 1.188,00 1.160,19 1.253,00 5,47%

84 Лемљење лименог улошка - других 
погребних предузећа

1.800,00 1.944,00 1.898,15 2.050,00 5,45%

85 Лемљење лименог улошка за 
есхумацију - наша опрема

1.800,00 1.944,00 1.898,15 2.050,00 5,45%
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Редни 
број НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара 
цена без 
ПДВ-а

Стара 
цена са 
ПДВ-ом

Нова цена 
без ПДВ-а

Нова цена 
са ПДВ-ом

Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6 7
86 Лемљење лименог улошка за 

есхумацију - других погребних 
предузећа

2.500,00 2.700,00 2.637,04 2.848,00 5,48%

87 Преузимање леша старијег од 48 
часова

4.000,00 4.320,00 4.219,44 4.557,00 5,49%

88 Коришћење хладњаче по дану за 
друга погребна предузећа

463,89 501,00 488,89 528,00 5,39%

89 Копање раке за децу до 10 година 387,04 418,00 407,41 440,00 5,26%
90 Коришћење капеле 683,33 738,00 720,37 778,00 5,42%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Из претходног ценовника бришу се позиције 45 и 46, тако да позиције од редног броја 47 до 75 постају 
редом: 45, 46, ... , 73 у новом ценовнику. Затим позиција 76 из претходног ценовника се брише, тако да 
позиције од редног броја 77 до 85 постају редом: 74, 75, ... , 82 у новом ценовнику. Затим позиције 86 и 87 
из претходног ценовника се бришу, тако да позиције од редног броја 88 до 95 постају редом: 83, 84, ... , 90 у 
новом ценовнику.

Бришу се позиције из претходног ценовника:

45 Есхумација посмртних остатака до 2 године
46 Есхумација посмртних остатака преко 2 године

Поменуте позиције се бришу због недовољно добре границе у виду периода есхумације. Есхумација 
посмртних остатака на свим гробљима у Србији има идентичне границе тј. до 10 година и преко 10 година. 
До ових вредности се дошло из увида у ценовнике других погребних предузећа у Републици Србији, као и 
појашњења санитарних инспектора у вези периода распада леша.

Бришу се позиције:
76 Уградња споменика опсега и услуга постављања
86 Скидање гранитне плоче
87 Скидање мермерне плоче

ЈКП Зеленило није у могућности да пружа такве услуге због непостојања довољно квалификованог 
кадра, а и недостатка адекватне опреме за тако специфичне услуге. 

Одлука се упућује Градоначелнику ради добијања сагласности.

Ценовник ће се примењивати од дана давања сагласности оснивача.

                                                                                                     Председник Управног одбора
           ЈКП “Зеленило” Панчево
                                                                 Мирослав Гогић, с.р.
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