СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

Број 13 ГОДИНА XV

ПАНЧЕВО, 27. МАЈ 2008. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 13.880,00
Цена овог примерка 422,00

80
На основу члана 39. и 54. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.47/03 и 34/06), члана
15 став 3 Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког
плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (“Сл.гласник РС” бр.12/2004), Статута
општине Панчево и Одлуке о изради Измена и допуна ПДР центра Панчева - друга фаза - Приобаље
(“Сл.лист општине Панчево” бр.9/2007), Скупштина општине Панчево, на својој седници одржаној дана
21.04.2008. године усвојила је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
- друга фаза ПРИОБАЉЕ
(блокови 065, 066, 068, 069, 074, 075, 076, 079, 080, 121)
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. УВОДНИ ТЕКСТ, ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
План детаљне регулације центра Панчева -друга фаза- Приобаље (блокови 065, 066, 068, 069,
074, 075, 076, 079, 080, 121) донет је на седници СО Панчево одржаној 16. јула 2004.год. и објављен у
“Службеном листу општине Панчево” број 14/2004 од 15. септембра 2004.год.
Након тога, донете су Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Панчева -друга фазаПриобаље (блокови 065, 066, 068, 069, 074, 075, 076, 079, 080, 121) и то на седници СО Панчево одржаној
6. јула 2005.год. и објављене у “Службеном листу општине Панчево” број 15/2004 од 14. јула 2005.год.
Наведену планску документацију израдило је ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” након
сагледавања реалних потреба, могућности, законске основе, као и пристиглих услова надлежних
институција, а у циљу добијања квалитетнијих решења за изградњу и уређење овог дела града.
Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Панчева -друга фаза- Приобаље (блокови 065,
066, 068, 069, 074, 075, 076, 079, 080, 121) раде се у складу са Закључком Општинског већа бр. I-0306-59/2006 од 18.10.2006.год. који је Секретаријат за комуналне, стамбене, грађевинске послове и
урбанизам општине Панчево упутио ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” (бр. 10-сл./2006.
од 20.10.2006.год.).
Иницијатива за измену Плана покренута је од стране КК “Динамо” из Панчева (предмет од
02.08.2006.год. упућен градском архитекти општине Панчево). Градски архитекта Општинске управе
општине Панчево упућује иницијативу Секретаријату за комуналне, стамбене, грађевинске послове и
урбанизам (103/СЛ/2006 од 04.08.2006.). Мишљење Секретаријата за комуналне, стамбене, грађевинске
послове и урбанизам на седници одржаној 18. октобра 2006.год. разматра Општинско веће и на основу
члана 29 Одлуке о Општинском већу доноси Закључак (I-03-06-59/2006 од 18.10.2006.год.) који је основ
израде Програма Плана. Председник општине Панчево дана 11.05.2007.год. доноси Одлуку о изради
Измена и допуна Плана.
Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Панчева -друга фаза- Приобаље (блокови 065,
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066, 068, 069, 074, 075, 076, 079, 080, 121) које су предмет обраде овог документа односе се на простор
који је Планом дефинисан као “Локација за даљу планску разраду-Б”.
Према Иницијативи и Закључку Општинског већа “локација за даљу планску разраду-Б” са допуњеним
садржајима постаје локација спортско-пословног центра. Измене се односе на измену намене, регулације
(хоризонталне и вертикалне), као и инфраструктурне мреже и саобраћајног решења. На предметном
простору Изменом и допуном плана садржаји се допуњују а спратност се, на одређеним местима - ради
решавања вертикалних угаоних акцената, повећава. Инфраструктурна мрежа и саобраћајно решење се
мењају у оној мери које захтевају нови садржаји у оквиру спортско пословног центра.
Према Закону о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.47/2003 и 34/2006) обратили смо се
надлежним институцијама ради прибављања претходних услова и сагласности на промене у Плану, и
оне су саставни део ових Измена и допуна.
Такође, за потребе израде ових Измена и допуна прибављен је ажуран катастарско-топографски
план у дигиталном и аналогном облику са катастром подземних и надземних водова и пратећих објеката,
са висинском представом терена у размери 1:1000, у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у
метричком систему, оверена од стране РГЗ - Служба за катастар непокретности Панчево.
Прибављена је и Копија плана комплекса - за катастарску парцелу број 8106/15 К.о. Панчево у
размери 1:1000 у аналогном облику, као и поседовни лист.
За израду Измена и допуна плана коришћена је следећа документација:
· катастарско-топографска подлога са супраструктуром и инфраструктуром и пратећим објектима, с
висинском представом терена у аналогном и дигиталном облику,
· оригинал копија плана,
· препис поседовног листа.
Измене и допуне плана чине делови текста и графички прилози Плана на које се односе измене
Плана. За све остало важе одреднице Плана детаљне регулације центра Панчева -друга фаза- Приобаље
и Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Панчева -друга фаза- Приобаље.
1.3. ПРИБАВЉЕНИ ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ
1. Предузеће за телекомуникације “Телеком-Србија” АД Београд
извршна јединица Панчево
Светог Саве бр.11, Панчево
(број: 09-2358/МIМ-4280 од 29.11.2006.)
2. ЈКП “Водовод и канализација”
Ослобођења бр.15, Панчево
(Д-306 од 23.11.2006. и Д-360 од 07.02.2008.)
3. Завод за заштиту споменика културе Панчево
Ж.Зрењанина бр.17, Панчево
(број: 811/2 од 14.12.2006. и 102/6 од 16.04.02007.)
4. ЈКП “Хигијена”
Димитрија Туцовића бр.5, Панчево
(4068 од 13.12.2006.)
5. ЈКП “Зеленило”
Димитрија Туцовића бр.7а, Панчево
(92-3520 од 28.11.2006.)
6. РС АПВ Покрајински секретаријат
за здравство и социјалну политику
Сектор за санитарни надзор, одељење у Панчеву
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Трг Краља Петра Пвог бр.2-3, Панчево
(број: 107/53-02086/2006-11 од 04.12.2006.)
7. ЈКП “Грејање”
Цара Душана бр.7, Панчево
(Г-3598 од 14.12.2006.)
8. Република Србија МУП
Подручна полицијска управа Панчево
Одсек за заштиту од пожара и спасавање
(број: 217/724 од 28.11.2006.)
9. ЈВП Воде Војводине
Булевар М.Пупина бр.25, Нови Сад
(број: 02-1335/4 и 6, од 16.11.2006.)
10. ПД за ДЕЕ “Електровојводина” д.о.о. Нови Сад
“Електродистрибуција Панчево”
Милоша Обреновића бр.6, Панчево
(број: ДЗ/ДЗ 5.30.2-4356/06 од 05.10.2006.)
11. ЈП “Србијагас”
Нови Сад
(03-06-4320/1 од 10.10.2006.)
12. Република Србија, Министарство одбране
Управа за инфраструктуру
Карађорђева бр.4, Панчево
(број: 4184-3 од 12.12.2006.)
13. РС Општина Панчево, Општинска управа
Секретаријат за заштиту животне средине
Трг Краља Петра Првог бр.2-3, Панчево
(број: VIII-20-501-456/2006 од 25.12.2006.)
14. Завод за заштиту природе Србије
Радна јединица Нови Сад
Радничка бр.20а, Панчево
(број: VIII-20-501-456/2006 од 25.12.2006.)
15. Општинска управа општине Панчево
Секретаријат за комуналне, стамбене, грађевинске послове и урбанизам
Трг Краља Петра И бр.2-3, Панчево
Одлука о НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
(број: I-03-020-1/2007-428 од 21.05.2007.)
2.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

2.1.

ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Спортско-пословни центар налази се у центру Панчева у приобаљу, у делу грађевинских блокова
065 и 066, који припада другој фази центра Панчева.
Предметни комплекс оивичен је са северозападне стране продужетком улице Светозара Милетића
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(кат.парцела бр. 8106/14), са североисточне стране улицом Мученичка (кат.парцела бр. 8046), са
југоисточне стране кат. парцелама бр. 3889/10 и 8106/4, тј. планираном сервисном саобраћајницом и са
југозападне стране тамишким кејом (кат.парцела бр. 3888/1 К.о. Панчево).
Граница плана
Граница обухвата плана прати границу регулационих линија наведених саобраћајница и тамишког
кеја. Наведена граница обухвата плана дефинисана је преломним-граничним тачкама од Г1 до Г4, чије су
координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему. Приказ граница
Плана дат је на свим графичким прилозима.
Координате граничних тачака обухвата плана:
број тачке
X (м)
Y(м)
Г1
7 471 639.12
4 969 685,24
Г2
7 471 739.19
4 969 542,14
Г3
7 471 649,79
4 969 449,95
Г4
7 471 525,04
4 969 589,92
Укупна површина обухвата плана спортско-пословног комплекса износи 2ха 45а 66м2.
2.2.

СТАТУС ЗЕМЉИШТА

Простор у границама обухвата плана, налази се у граници ГУП-а града Панчева (“Службени
лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово” бр. 37/76) и има статус грађевинског
земљишта. Тај статус земљиште је стекло на основу наведеног плана и на основу Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РСрбије”, бр. 47/03 и 34/06).
Земљиште обухваћено границом комплекса је у државној својини, власник је Република Србија а
носилац права располагања је Кошаркашки клуб “Динамо” из Панчева.
Подела грађевинског земљишта
Грађевинска парцела број 8106/15 К.о. Панчево чини грађевинско земљиште на коме су изграђени
легални објекти.
Укупна површина земљишта обухваћена овим спортско-пословним комплексом у приобаљу износи
1ха 56ари 95м2.
ГУП-ом града Панчева (“Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово”, бр.
37/76) на основу просторне поделе грађевинског подручја Панчева одређене су границе грађевинских и
предеоних блокова.
Граница спортско-пословног центра у Панчеву обухвата делове грађевинских блокова број 065 и
066. Планирањем предметног простора дошло је до промена грађевинских блокова и у складу са Планом
намене површина - коришћења грађевинског земљишта, образоваће се један грађевински блок.
Наведена констатација се види на картама:
- шема просторне поделе грађевинског подручја Панчева на грађевинске блокове, карта К - 02/01,
стање из 1976 године,
- постојеће стање простора дато на катастарско - топографском плану размере 1:1000 у Гаус Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.
Грађевинско земљиште - у оквиру границе овог спортско-пословног комплекса, земљиште је
заступљено као остало грађевинско земљиште, док улице које га оивичавају представљају планирано
јавно грађевинско земљиште.
У граници наведеног комплекса, остало грађевинско земљиште чине спортско-пословни објекти,
спортски терени и слободне површине, док јавно грађевинско земљиште чине продужетак саобраћајнице
Светозара Милетића, део ул. Мученичке, продужетак новопланиране саобраћајнице Игњата Барајевца и
део тамишког кеја.
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Планом је јавно грађевинско земљиште разграничено од осталог грађевинског земљишта. Од делова
катастарских парцела, образоваће се грађевинске парцеле јавног грађевинског земљишта, како је то
приказано на графичком прилогу број Б9а. Јавно грађевинско земљиште чине саобраћајнице 1, 2 и 3 и
тамишки кеј - број 4.
Саобраћајнице чине делови катастарских парцела број: 8106/14, 8046, 3889/10 и 8106/4 К.о.
Панчево.
Тамишки кеј чини део катастарске парцеле број 3881/1 ко Панчево.
Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница које су дефинисане
координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу и попречним профилима.
Остало грађевинско земљиште намењено је спортско-пословним садржајима и угоститељским
објектима, како је дато у Плану намене површина.
2.3.

СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

- Урбанистички пројекат препарцелације исправке граница парцела бр. 8106/7, 8106/8 и 3889/2 К.о.
Панчево, Трг мученика бб, бр. УПП 8106-8/06 израђен од стране ДОО за геодетске радове “Геовизија”
за инвеститора КК “Динамо” Панчево од 16.08.2006.год., - у складу је са Планом детаљне регулације
дела центра Панчева - друга фаза Приобаље, блокови 065, 066, 068, 069, 074, 075, 076, 079, 080, 121 (Сл.
лист општине Панчево бр. 14/04 и 15/05) стечена је обавеза и саставни део овог Плана. Поменути УП је
верификован Потврдом број IV-10-350-592/2006 од 25.08.2006.год.
- Решење о одобрењу за изградњу пословног објекта чија је намена угоститељство, бр. IV-11-353473/2007 од 24.01.2008.године стечена је обавеза и саставни део овог плана. Планом се дозвољава
прилагођавање диспозиције предметног објекта условима плана (транслаторно померање у складу
са новом грађевинском линијом) уз обавезу инвеститора да прибави ново одобрење за изградњу.
Изградња овог објекта ће представљати прву етапу изградње комплекса.
4.

ПЛАН

4.1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1.8.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ

Спортско пословни центар
Изменама Плана, Локација за даљу планску разраду - Б која је предмет ових измена, добија нов
назив - Спортско пословни центар.
4.1.8.1. Намена површина и регулација
Комплекс пројектовати тако да се испоштују сви урбанистички параметри наведени у овим
Изменама и допунама.
Намена површина
Основна намена овог простора је спортско-пословна. У оквиру тога комплекс треба обликовати као
савремено архитектонско решење које треба да буде у складу са функцијама објеката и окружењем и да
садржи отворене и затворене просторе и то тако да
• отворене просторе треба да чине:
- игралиште за кошарку,
- игралиште за рукомет (мали фудбал),
- дечије игралиште,
- отворени базен,
- плато испред затвореног базена,
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- уређене зелене површине, и слично
• затворене просторе треба да чине:
- затворени базен,
- спортска хала,
- пратећи садржаји базена и хале (ресторани, кафићи, пословне просторије, трговине ...),
- пословно-трговинско-угоститељске простори,
- хотел, и слично
Приступ комплексу остварити са све четири стране “блока” на одговарајућим местима у
зависности од пројекта. Треба омогућити пешачку комуникацију кроз ‘’блок’’ чиме би се остварила
веза центра града са реком, а из бочних приступних саобраћајница (које су управне на улицу
Мученичку и на реку) остварити колске приступе подземним гаражама.
Одлуком о утврђивању степена угрожености насељеним местима у општини Панчево са рејонима
угрожености и одређеним врстама и обимом заштите у тим рејонима, (донете од стране РС Министарство
одбране ОШЦЗ Панчево, од 08.06.1992.год.) Панчево је сврстано у први степен угрожености, а простор
који је предмет овог плана, налази се у најугроженијој зони. Обзиром да се у овом спортско-пословном
комплексу планира изградња подземне гараже, на основу горе наведене Одлуке инвеститор је обавезан
да изгради двонаменско склониште које ће се користити као подземна гаража - поштујући приликом
градње све важеће прописе, стандарде и правила струке (у погледу обима заштите, обезбеђивања прилаза
и излаза, опремљености инсталацијама, итд.). Изузетно, инвеститор се може ослободити изградње
склоништа из техничких или других оправданих разлога, али се тада у поменутим условима утврђује
обавеза инвеститора да уплати накнаду за изградњу склоништа.
Напомена: У оквиру комплекса НЕ дозвољава се ни један облик становања.
Регулација
Изградњу у оквиру комплекса извести према потребама корисника, правилима и прописима који
важе за изградњу објеката одређене намене, а у оквиру следећих параметара:
* максимални индекс заузетости износи 0,80
Напомена: отворени спортски терени, евентуални површински паркинг простори у оквиру
комплекса, улазе у калкулацију индекса заузетости. Остатак од 0,20 морају бити уређене слободне/
зелене површине и пешачке комуникације.
* максимални индекс изграђености износи 2.3
* максимална дозвољена спратност објеката у комплексу је:
- за објекте који се налазе на угловима комплекса = П+3
осим за угаони објекат који се налази на простору према објекту “Ветрењача” који је максималне
дозвољене спратности П+2
*без могућности извођења поткровља
- за део објекта који се налази изнад пешачког пролаза у комплекс = П+3
*без могућности извођења поткровља
- за остале објекте у комплексу = П+2
*без могућности извођења поткровља
- за објекте ка кеју (који се налазе између угаоних објеката) = П+1
*без могућности извођења поткровља
* за објекте хале, чија је спатност П+1, и базена, чија је спратност П, неће се примањивати одредбе
максималне висине венца дефинисане овим планом, већ ће се кота венца дефинисати пројектном
документацијом а у складу са важећим прописима за ову врсту објеката
* дозвољава се изградња дела базена у склопу објекта хотела, за који ће се примењивати одредбе
плана које важе за хотел
* сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке
и хидролошке природе
* максимална висина венаца у комплексу је:
- за објекте спратности П = 4.80м
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- за објекте спратности П+1 = 8.40м
- за објекте спратности П+2 = 12.00м
- за објекте спратности П+3 = 15.60м
4.1.8.2. Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.8.2.1. Мрежа саобраћајних система са нивелацијом терена
Положај спортско-пословног центра планираног на катастарској парцели топ.бр. 8106/15 К.о.
Панчево, просторно је дефинисан деоницама ободних градских саобраћајница Мученичка, Светозара
Милетића, новопланираном приступном саобраћајницом и кејом на Тамишу. Трасе ободних саобраћајница
просторно су дефинисане осовински, координатама осовинских тачака приказаних на приложеном
ситуационом решењу. За наведене саобраћајнице урађени су карактеристични попречни профили у Р
1:100 који су дати у прилогу плана.
Деоница саобраћајнице Мученичке дефинисана је осовинским тачкама Т05, Т08 и Т28’. Просечна
ширина саобраћајнице износи око 19м, а од планираних саобраћајних површина садржи: коловоз ширине
6,5м, паркинг просторе за путничке аутомобиле за управно и подужно паркирање са стандардним
местима 5,0x2,5м и пешачке стазе ширине од 2,0 до 4,0м.
Деоница саобраћајнице Светозара Милетића дефинисана је осовинским тачкама Т05, Т06 и Т07.
Просечна ширина ове саобраћајнице износи око 22,0м, а од саобраћајних површина садржи коловоз
ширине 6,0м, паркинг просторе за путничке аутомобиле стандардних габарита 5,0x2,5м за управно
паркирање и пешачку стазу ширине 2,5м. Завршетак ове саобраћајнице према кеју, могуће је остварити
као окретницу како би долазак и одлазак возила могао да се одвија несметано и без задржавања. Кружни
ток се мора извести у свему према правилима и условима за такву врсту саобраћајнице. Такође, на
раскрсници улица Мученичке и Светозара Милетића, постоји могућност увођења кружног тока.
Новопланирана приступна саобраћајница дефинисана је осовинским тачкама Т28’, В7’, В8’ и
П17’. Ширина ове саобраћајнице планирана је на 10,5м. На захтев и сагласност инвеститора спортскопословног центра грађевинска линија померена је за 3,0м од границе парцеле и формирана је пешачка
стаза. Попречни профил саобраћајнице садржи следеће површине: коловоз ширине 5,0м, пешачке стазе
и зелене површине.
Простор партера од завршетка коловоза саобраћајнице Светозара Милетића и завршетка коловоза
новопланиране приступне саобраћајнице (у продужетку ул. Игњата Барајевца) па до тамишког кеја треба
обрадити тако да се пешацима и бициклистима омогући приступ шеталишту (кеју).
Пешачке приступе спортско-пословном центру треба остварити са пешачких стаза ободних
саобраћајница а колске прикључке из правца продужетка саобраћајнице Светозара Милетића и
новопланиране приступне саобраћајнице у продужетку ул. Игњата Барајевца (економски прикључци,
прикључци за подземну гаражу, улази за интервента возила). Ширине коловоза прикључних саобраћајница
су мин. 5,0м.
План и уређење унутрашњих саобраћајних површина спортско-пословног центра урадиће
инвеститор-пројектант на основу потреба планираних садржаја и намене објеката. Пројектант треба да
решењем омогући колске и пешачке приступе планираним објектима у комплексу и испуни услове за
противпожарну заштиту. Објекти за масовно окупљање морају да испуне услове важећег правилника
који регулише неометано кретање старих особа, деце, инвалидних и хендикепираних лица. Имајући
у виду да је под објектима планирано око 30.500м2 бруто површине (надземно), и да на сваких 70м2
бруто површине треба обезбедити 1 паркинг/гаражно место, за потребе овог комплекса неопходно је
обезбедити око 435 места за стационарни саобраћај. На основу намене и карактера планираних објеката за
исказани број потребних паркинг места предлаже се корективни фактор к=0,6. Прихватајући предложени
корективни фактор минималан број потребних места износио би око 261 паркинг место. Потребан број
места обезбедиће се у ободним саобраћајницама и у оквиру комплекса (подземна гаража и површински
паркинг простори). У ободним саобраћајницама обезбедиће се 82 паркинг места, а у оквиру самог
комплекса ће се обезбедити преосталих 179 паркинг места. Паркинг места у ободним саобраћајницама
су на јавном градском земљишту и нису резервисана за потребе предметног комплекса.
НАПОМЕНА: Број паркинг места који је неопходно обезбедити у оквиру комплекса у директној
је вези са оствареном квадратуром и наменом у оквиру спортско-пословног центра, и у зависности од
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пројектованог и изведеног стања он може да варира (буде већи или мањи), али увек мора да задовољи
горе наведене параметре.
За предложено ситуационо решење урађено је нивелационо решење које је усклађено са постојећим
и планираним објектима, конфигурацијом терена и решењем кишне канализације при чему је вођено
рачуна о архитектонском обликовању објеката и терена.
За пројектовање и изградњу унутрашњих саобраћајних површина и објекта инвеститор-пројектант
дужан је да се придржава важећих закона, стандарда, прописа, норматива и правила струке који се односе
на ову врсту површина и објеката.
За предложено ситуационо решење саобраћаја, пројектом дати решење регулисаности саобраћаја
применом стандардне саобраћајне сигнализације у складу са важећим Законом и Правилником.
4.1.8.2.2. Мреже инфраструктурних система
Водовод
Посматрани блок се ослања директно на улицу Мученичку. У овој улици постоји изграђен градски
водовод. На једном мањем делу је пречник уличне мреже 100мм а даље се наставља мрежа пречника
80мм. Постојећа дистрибутивна мрежа Ø80 је грађена пре тридесет година од азбест-цементних цеви.
Снабдевање потрошача санитарном водом, обезбедиће се изградњом дистрибутивне водоводне мреже
унутар предметног комплекса са прикључењем на уличну мрежу градског водовода према претходним
условима ЈКП “Водовод и канализација” Панчево бр Д-306 од 23.11.2006.г. и бр. Д-360 од 07.02.2008.г.
За предметну парцелу (комплекс) предвидети потребан број прикључака за објекте на парцели, с тим да
се тачан број и положај прикључака може утврдити једино уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација”
Панчево. Прикључење извршити на градски водовод у улици Мученичкој који је неопходно претходно
реконструисати.
Постојећа дистрибутивна мрежа Ø80 и Ø100 у улици Мученичкој (од Браће Јовановић до Николе
Тесле) и Браће Јовановић (од Вука Караџића до Мученичке) је недовољна за снабдевање планираних
потрошача на датој локацији. Из тог разлога се мора реконструисати водоводна мрежа у наведеним
улицама, у смислу повећања њеног пречника на минимум Ø150.
За новоформиране просторе унутар блока планира се дистрибутивна мрежа са обавезним
постављањем спољних противпожарних хидраната.
Фекална канализација
У улици Мученичкој још увек не постоји изграђена градска канализација.
Евакуација отпадних вода из предметног блока обезбедиће се изградњом блоковске канализације
унутар комплекса и прикључењем на градску фекалну канализацију према претходним условима ЈКП
“Водовод и канализација” Панчево бр. Д-306 од 23.11.2006.г. и бр. Д-360 од 07.02.2008.г. За предметну
парцелу (комплекс) предвидети потребан број прикључака за објекте на парцели, с тим да се тачан број и
положај прикључака може утврдити једино уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација” Панчево. Основни
предуслов за изградњу и прикључење блоковске секундарне мреже је изградња фекалног колектора дуж
улица Мученичке и Кеј Радоја Дакића. Овај колектор ће прихватити отпадне воде комплетног Приобаља.
Дозвољава се само један прикључак парцеле (комплекса) на будући градски колектор.
Атмосферска канализација
Главни реципијент за овај део града је постојећи зидани колектор дуж улица Мученичке и Кеј Радоја
Дакића. Овај зидани колектор тренутно функционише али због делимичне засутости и урушености често
има проблема и неопходних интервенција. На њега је прикључена и фекална канализација скоро свих
домаћинстава у улицама Мученичкој и Кеј Радоја Дакића.
Евакуација атмосферских вода са посматраног простора обезбедиће се изградњом блоковске
атмосферске канализације која ће се прикључити према претходним условима ЈКП “Водовод и
канализација” Панчево бр Д-270 од 05.04.2002. на постојећи колектор у улици Мученичкој. Овај зидани
колектор тренутно функционише али је неопходно извршити његово чишћење и санацију са укидањем
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дивљих фекалних прикључака.
Електроенергетика
На простору посматраног блока налази се недавно саграђена трафо станица ТС 20/04КВ (преко пута
објекта ДДОР), за потребе ДДОР-а и угоститељског објекта “Ветрењача”. Овом Изменом и допуном
ПДР предложено је да се ова трафо станица измести на нову локацију а разлог је неусаглашеност
постојећег стања са новим решењем којим КК “ДИНАМО” планира изградњу Спортско-пословног
центра на предметној локацији. Предложена нова локација за ТС је на парцели топ.број 8106/14, чији је
корисник општина Панчево. Техничке услове за измештање постојеће трафо станице и изградњу нове - а
за потребе Спортско пословног центра - дати су техничком информацијом Електродистрибуције Панчево
број ДЗ/ДЗ.5.30.2-4356/06. од 15.10.2006. Приликом измештања постојеће ТС “ДДОР” на нову локацију,
потребно је створити техничке услове за снабдевање постојећих потрошача, који се из ове трафо станице
снабдевају електричном енергијом, а према према Акту о урбанистичким условма за изградњу НН кабла
на кат.парцели бр. 8106/4 К.о. Панчево, број IV-10-350-703/2007 од 13.08.2007.год.. Пре него што се
приступи дислоцирању трансформаторске станице “ДДОР”, потребно је за спортско-пословни центар
изградити нову трафо станицу потребне снаге. Напајање трансформаторских станица предвидети
двострано кабловски са најповољнијег места прикључења, а на основу услова Електродистрибуције
Панчево. Напајање спортско-пословног центра извешће се из нове трафо станице, која ће се изградити у
оквиру објекта спортске хале најмање снаге 2х 630КВА, 20/04КВ. Тачна снага дефинисаће се на основу
идејног, односно главног пројекта. Све трошкове измештања постојеће трафо станице “ДДОР” сносиће
инвеститор. Изградња трафо станице, нисконапонског развода, јавног осветљења у оквиру комплекса
спортско-пословног центра радиће се на основу идејног, односно главног пројекта.
Телекомуникациона инфраструктура
Прикључење Комплекса КК “ДИНАМО” на телекомуникациону мрежу вршиће се на основу услова
Телеком Србија број 09/332332 од 29.11.2006.год. У самом комплексу треба монтирати МСАН (централа)
у неком од објеката. Централа ће се прикључити на ИС ПОШТА-6 помоћу оптичког кабла кроз ТТ
канализацију у ул. Петра Драпшина и Браће Јовановић. Кроз зграду, телефонски развод ће се разводити
на основу идејног односно главног пројекта.
Термоенергетика
На предметном подручју егзистира део прстена градског гасовода ДН200, садашњег радног притиска
од 3 бара, са могућношћу повећања на 6 бара. Такође на овом подручју егзистирају и делови изграђених
дистрибутивних гасовода који се напајају из изграђене реонске мерно-регулационе станице (РМРС 3) у
Приобаљу.
Предметно подручје у Приобаљу, где је очекивана територијална густина топлотног оптерећења
велика и где су углавном заступљени простори пословања и објекти спорта (спортско-пословни комплекс)
снабдевање топлотном енергијом ће се вршити централизованим системима из постојећих који се налазе
у непосредној близини тј. контактном подручју као што је котларница Вука Караџића и новопланираних
топлотних извора.
Треба тежити томе да се за више заинтересованих потрошача изграде заједнички већи топлотни
извори што умногоме појефтињује изградњу, експлоатацију и рационалише потрошњу топлотне енергије.
При оваквом определењу мора се водити рачуна о режиму потрошње топлотне енергије појединих
потрошача како у погледу времена загревања тако и у погледу топлотног медија и адекватног мерења
утрошка топлотне енергије за сваког корисника.
Очекивано максимално топлотно оптерећење, максимална еквивалентна часовна и годишња
потрошња гаса конзумног подручја обухваћеног овим планом, а на основу наведеног специфичног
оптерећења, износи:
Ред.
Макс.површ.
Намена
број
м2 Б
1
пословни простор
31,300
Свеукупно:
31,300

Макс.топ.опт.
KW
3,506
3,506

Макс.час.пот.
Nm3/h
421
421

Макс.год.пот.
Nm3/god
61,968
61,968

Дистрибутер топлотне енергије за ово подручје може обезбедити 2,8 до 3,2МЊ топлотне снаге што
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не покрива у потпуности максимално планирани конзум, па ће се недостајућа снага покрити изградњом
топлотних извора на самом планираном подручју.
Због начина коришћења хале и због велике уштеде и рациналне потрошње енергије за време тренинга,
може се планирати и коришћења гаса уз употребу ИЦ (инфрацрвених) гасних грејача. У ободу комплекса
су постављене трасе дистрибутивних гасовода за могућност снабдевање гасом. Прикључивање на гас ће
се вршити према условима дистрибутера гаса.
Избор начина грејања објектата зависиће од потребе инвеститора, пословне политике, економске
оправданости а све у складу са уштедом енергије, заштитом животне средине уз поштовање свих
законских норматива и стандарда.
4.1.8.2.3. Зелене и рекреативне површине
Слободне просторе треба користити за подизање зелених засада у циљу заштите комплекса од
негативних утицаја околних саобраћајница, подизања естетских вредности самог комплекса и др.
Потребно је да се зелене површине унутар комплекса јаве као део целокупног озелењавања слободне
површине дуж Тамиша и да се уклопе у систем зеленила централне зоне града. Ова зелена површина
захтева уређење у пејсажном стилу, као и околни простор. Такође, избор врста требало би да буде у
складу са изворном фитоценозом. То не искључује унос врста које не припадају овој фитоценози, али не
смеју да су у колизији са њом. Такође је потребно уносити четинаре, али само као солитерна стабла или
у мањим групацијама, а све у интересу повећања естетских вредности зелене површине.
Спортске терене уклопити у зеленило тако што ће се око њих формирати зелени масиви који ће их
визуелно и звучно одвајати од других делова зелене површине.
4.1.8.3. Посебни услови уређења
· Измена регулације у Плану подразумева и померање позиције грађевинске линије према условима
ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад од 16.11.2006.год. бр. 02-1335/4 са 15м од кејског зида на 9м од кејског
зида. У складу са овим условима дозвољено је коришћење зоне ка кејском шеталишту.
· Према условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву бр.811/2 од 14.12.2006.год. и
бр.102/6 од 16.04.2007.год., као и Решења Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр.63300003/2007-02 од 26.03.2007.год., одобрено је измештање споменика културе који се тренутно налази
на предметној парцели 8106/15, ван граница поменуте парцеле. Измештање предметног споменика на
нову локацију – парцелу бр. 3889/10 К.о. Панчево - извршити у свему према одредницама наведених
докумената.
· Приликом урбанистичко-архитектонског обликовања овог простора мора се посматрати комплекс
у целини, тако да сви објекти буду стилски, обликовно и у погледу материјализације уједначени и
компатибилни.
· Дозвољена је етапна изградња али уз поштовање претходно изнетог става, тј. сви објекти морају
бити међусобно естетски усаглашени.
·У колико се пословни објекат који представља стечену обавезу из става 2.3. дислоцира, инвеститор
ће паркирање обезбедити изградњом паркинг/гаражних места у оквиру комплекса - а који морају бити
предмет прве наредне етапе изградње. Уколико инвеститор није у могућности да комплетно паркирање за
прву и другу етапу реши на сопственој парцели, дужан је да разлику (максимално 82 паркинг/гаражних
места) партиципира надлежном предузећу, а у складу са општинском одлуком. Свака следећа етапа
условљена је обавезом обезбеђења паркинг/гаражних места на сопственој парцели до испуњавања услова
из поглавља 4.1.8.2.1. овог Плана, односно, разлику која се не може остварити у комплексу инеститор је
дужан да партиципира надлежном предузећу до максимално дозвољених параметара.
4.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.2.12.1. Правила за образовање грађевинске парцеле
Утврђивање регулационих и грађевинских линија
Планом су утврђене регулационе линије свих саобраћајница и тамишког кеја, и то као регулационе
линије по постојећој граници парцеле-комплекса и као планиране регулационе линије.
Ширине регулационих линија саобраћајница дате су на графичком прилогу. Сви технички елементи
дефинисани су на графичком прилогу Б13 (План саобраћајница).
Услови за образовање грађевински парцела
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Планом су дефинисани услови за парцелацију грађевинског земљишта обухваћеног планом. Услови
су дефинисани за: јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште.
Грађевинску парцелу број 1 образовати од делова катастарски парцела број 8106/14 и 8046 К.о.
Панчево.
Грађевинску парцелу број 2 образовати од делова катастарских парцела број 8046, 8106/4 и 3899/10
К.о. Панчево.
Грађевинску парцелу број 3 образовати од делова катастарских парцела број 3889/10 и 8106/4 К.о.
Панчево.
Грађевинску парцелу број 4 образовати од дела грађевинске парцеле број 3881/1 К.о. Панчево.
У случају неслагања бројева катастарских парцела важе подаци са графичког прилога и они који се
воде у РГЗ у Панчеву.
Услови парцелације за јавно грађевинско земљиште дати су на графичком приказу Б13а (План поделе
грађевинског земљишта).
За планиране саобраћајнице и тамишки кеј неопходна је препарцелација.
Постојећа парцелација у оквиру спортско-пословног комплекса се може задржати или се комплекс
може парцелисати у складу са његовим функционално-техничким и просторним целинама, с тим да
минимална површина парцеле износи 140м2, а минимална ширина фронта парцеле 7.00м.
Приликом евентуалне парцелације индекс изграђености и индекс искоришћености примењиваће
се кумулативно за цео комплекс, а према одредницама дефинисаним у поглављу 4.1.8.1. овог Плана,
односно, неће се примењивати на новоформиране парцеле појединачно.
Према и на суседним парцелама у оквиру комплекса, дозвољава се формирање отвора, одводњавање
атмосферских вода, изградња грађевинских елемената, провлачење инфраструктуре за потребе комплекса
или за потребе појединачног објекта, остваривање унутрашњих саобраћајних површина, коришћење
свих гаражних или паркихг места и осталих услова дефинисаних овим Планом.
4.2.12.2. Правила изградње саобраћајница са нивелацијом
Услови за изградњу и опремање деоница ободних градских саобраћајница остају непромењени и
дати су у посебном поглављу у ПДР дела центра Панчева -друга фаза - Приобаље.
4.2.12.3. Правила изградње и прикључења инфраструктурних система
Водовод
Цевни материјал усвојити према важећим техничким прописима за ову врсту радова. Трасе водоводне
мреже су дефинисане на синхрон плану комуналне инфраструктуре. Минимална дубина полагања
цевовода је 1,00-1,20м од темена цеви у зависности да ли је траса у зеленом појасу или саобраћајници.
Обавезно је постављање спољних хидраната према важећим техничким прописима за ову врсту радова.
Прикључци за потрошаче се могу извести преко водомерног шахта само на улични водовод пречника
до Ø150 док је прикључење на Ø300 и Ø500 дозвољено само уз посебну сагласност надлежног ЈКПа. Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода прописује
надлежно јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево.
Фекална канализација
Цевни материјал усвојити према важећим техничким прописима за ову врсту радова. Трасе фекалне
канализације дефинисане су на синхрон плану комуналне инфраструктуре. Хоризонтална растојања
између суседне уличне канализације или водовода не смеју бити мања од 2,50 метра. Вертикално
укрштање са водоводом извести тако да је канализација дубља за минимум 0,50 метара.
Дубину укопавања ускладити са укрштањима осталих инсталација, али тако да фекална канализација
буде најдубља и не плића од 1,50м од темена цеви. Прикључак извести преко ревизионог шахта
потребних димензија са потребном каскадом. Начин прикључења корисника као и посебне услове за
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пројектовање и грађење фекалне канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће “Водовод
и канализација” Панчево.
Атмосферска канализација
Трасе уличне атмосферске канализације су дефинисане на синхрон плану инсталација и уличним
профилима. Дубине ускладити са дубинама осталих инсталација, а у складу са важећим техничким
прописима. Пројектовање појединих колектора мора се вршити у складу са идејним решењем атмосферске
канализације Панчева. Неопходно је унутар блокова (дворишта и пасажи) изградити систем атмосферске
канализације, ригола, каналета и сливника.
Прикључење дворишта, пасажа и стамбених комплекса је могуће само на улични шахт атмосферске
канализације са каскадом. Начин прикључења корисника, као и посебне услове за пројектовање и грађење
канализације, прописује надлежно јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево.
Електроенергетика
Објекте прикључити кабловски, каблом типа ПП, потребног пресека, без настављања. На
приступачном месту, на објекту, уградити орман мерног места. Орман мерног места треба да буде у
складу са техничким условима за извођење прикључка на 0.4КВ мрежу Електровојводине. По правилу
енергетске каблове од других инсталација полагати на растојању од 1,00м, Ово растојање може да се
смањи ако се каблови поставе у заштитне цеви. Електроенергетске каблове полагати најмање 0,50м од
темеља објекта и ,00м од саобраћајница. При укрштању енергетског кабла са саобраћајницом и/или
стазом, кабл поставити у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90º. Није дозвољено полагање
енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације. Каблове високог, ниског напона и
јавне расвете поставити у исти канал, тамо где је то потребно. Јавну расвету урадити на металним или
канделаберским стубовима са одговарајућим светиљкама, водећи рачуна да се уклопе у опште осветљење
амбијента. Пројектовати адекватно заштитно уземљење према важећим техничким прописима за ову
врсту објеката. Приликом пројектовања придржавати се свих важећих техничких прописа који регулишу
ову област.
Телекомуникациона инфраструктура
Прикључак на јавну ТТ мрежу предвидети одговарајућим каблом од објекта до резерве у мрежи. У
објекту предвидети извод за унутрашњу монтажу одговарајућег капацитета. У објекат зграде ући са две
цеви Ø75. Дубина укопавања каблова у земљаним рововима је 0,80м. При укрштању са саобраћајницама
ТТ каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90º.
Приликом укрштања и пралелног вођења ТТ каблова са другим инсталацијама придржавати се
важећих техничких прописа. Сам начин прикључења планираних објеката, дат је на графичком прилогу,
што треба разрадити на нивоу идејних, односно главних пројеката.
Термоенергетика
Планирана предметна изградња захтева неопходност измештања сегмента постојећег градског
гасовода, који сече предметни комплекс, од тачке Г1 до Г2. Исти је потребно изместити у улични профил
(јавну површину) у трасу дефинисану у графичком прилогу и према условима надлежног дистрибутера
гаса.
Треба тежити томе да се за више заинтересованих потрошача, изграде заједнички већи топлотни
извори, при чему водити рачуна о режиму потрошње топлотне енергије појединих потрошача како у
погледу времена загревања тако и у погледу топлотног медија и адекватног мерења утрошка топлотне
енергије за сваког корисника.
Снабдевање топлотном енергијом предметног подручја, вршити централизованим системима:
· из постојећег топлотног извора, који се налази у непосредној близини тј. контактном подручју,
из чега дистрибутер топлотне енергије ЈКП “Грејање” Панчево, до изградње будуће Топлане ЦЕНТАР,
може за ово подручје да обезбеди - стави на располагање топлотну снагу од 2,8 до 3,2MW и
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· из новоизграђеног топлотног извора у планираном комплексу за преостало - непокривено топлотно
оптерећење, до изградње нове топлане када исту треба реконструисати у топлотну подстаницу.
У духу рационалне потрошње енергије, као алтернативни систем се може планирати директно
коришћење гаса, употребом ИЦ (инфрацрвених) гасних грејача за халу, комби гасних бојлера и сл.
Начин снабдевања топлотном енергијом и енергентом је одлука самог инвеститора.
Овакво опредељење изискује, пре издавања урбанистичких услова, израду посебног елабората идејног пројекта термоенергетике за предметно подручје, на бази тачно дефинисаног конзума појединих
дефинисаних потрошача. Истим је потребно тачно дефинисати поједине системе снабдевања топлотном
енергијом и енергентом, са спољним разводним мрежама - топловодима и гасоводима и припадајућим
објектима - МРС, котларницама, подстаницама, шахтовима итд.
Капацитете нових термомашинских инсталација димензионисати према максимално планираној и
очекиваној потрошњи на овом подручју.
За исправно и безбедно функционисање система инсталација тј. цевовода предвидети адекватну
компензацију термичих дилатација, термичку изолацију, антикорозивне заштите, а цевоводе поставити
са прописним падовима и по потреби системима за одводњавање. На прикључцима појединих
потрошача према потреби предвидети елементе за затварање. Водити рачуна о уклапању и повезивању
новопланираних инсталација са постојећим припадајућим инсталацијама, тако да чине јединствене
системе.
Прикључење објеката изводити најкраћим путем, окомито на постојећу или планирану термомашинску
инсталацију - дистрибутивну мрежу у улицама (јавним површинама) на коју објекти имају директну
везу.
У циљу уштеде и рационалне потрошње енергије у току експлоатације, неопходно је при пројектовању
и извођењу посветити посебну пажњу топлотној заштити објеката, у складу са важећим прописима, а
термомашинска инсталација и опрема мора бити високо аутоматизована, са уграђеном регулационом и
мерном опремом.
Даје се могућност фазне реализације комплетне термоенергетске инфраструктуре у зависности од
развојне концепције и динамике изградње и доградње комплекса.
Техничку документацију као и извођење термоенергетске инфраструктуре (примарне и секундарне
- дистрибутивне мреже и прикључака) и објеката, радити у складу са позитивним законским прописима,
стандардима, нормативима који дефинишу ову област као и интерним стандардима и условима/
сагласностима надлежних предузећа која газдују са тим инсталацијама тј. дистрибутера.
Осим ових наведених правила, придржавати се и опших правила уређења и изградње, наведених
у основном Плану детаљне регулације (Сл.лист општине Панчево бр. 15/2005), који се односе на шире
подручје као и посебних датих услова за предметно подручје од надлежних дистрибутера: ЈКП Грејање
Памчево бр.ТР/УО-984 (Г-3598) од 14.12.2006 и ЈП Србијагас, РЈ Дистрибуција Панчево бр.03-06-4320/1
од 10.10.2006 и бр.03-06-5996/1 од 14.12.2006.год.
4.2.12.4. Правила изградње и уређења зелених и рекреативних површина
Зеленим површинама треба да се да првенствено естетска улога. То се може постићи подизањем
насада високе вегетације у пејсажном стилу, чије деловање треба употпунити жбунастом вегетацијом и
цветним површинама неправилног облика на местима по избору пројектанта - инвеститора.
Локација ове зелене површине захтева уређење у пејсажном стилу. Такође, избор врста мора да
је у складу са изворном фитоценозом. То не значи да је искључен унос врста које не припадају овој
фитоценози, а нису у колизији са њом. Такође је потребно уносити четинаре, али само као солитерна
стабла или у мањим групацијама, а све у интересу повећања естетских вредности зелене површине.
Спортске терене уклопити у зеленило тако што ће се око њих формирати зелени масиви који ће их
визуелно и звучно одвајати од других делова зелене површине.
Деловање високе вегетације употпунити жбунастом вегетацијом, при том водећи рачуна да се током
читаве године јављају врсте са изузетно декоративним деловима хабитуса (лист, цвет или плод). Све
слободне површине затравнити. На средишњим слободним површинама постављати солитерна стабла
лишћарске дрвенасте високе вегетације са изразитим естетским вредностима свих делова хабитуса током
читаве године. Због значаја објеката, а за брзо оформљавање зелене површине, за формирање травњака
користити већ формиране бусене. Садни материјал мора бити расаднички однегован, са крошњом на
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мин. 1,5м од кореновог врата за лишћарску вегетацију, или од самог тла за четинарску вегетацију, без
ентомолошких, фитопатолошких или физичких оштећења. Приликом формирања зелених површина
водити рачуна о оптималном растојању високе вегетације од спортских терена.
Овакви објекти, односно њихова окружења, изискују да се приликом садње изведу екстремно
квалитетне мере садње које ће омогућити висок степен успешности садње и допринети брзини формирања
партерног зеленила. Уједно је неопходно да се у првој години након усадње спроводе интезивне мера
неге.
У оквиру профила саобраћајнице Мученичке мора да се изостави дрворед због оптерећења профила
инсталацијама. Неопходно је формирање дрвореда дуж Кеја на Тамишу, као и у улици Светозара Милетића.
Саднице морају бити расаднички однеговане са формираним хабитусом на мин. 0.2м од кореновог врата,
без ентомолошких, фитопатолошких или физичких оштећења. Приликом израде пројекта озелењавања,
а при избору врста водити рачуна о климатским условима, као и о намени простора.
Пројектант/инвеститор је у обавези да се приликом израде пројекта придржава важећих прописа,
норматива и правила струке који се односе на ову врсту зелених површина.
За све остало (правила уређења, правила грађења и друго) важе одреднице Плана детаљне
регулације ЦЕНТРА ПАНЧЕВА - друга фаза - ПРИОБАЉЕ.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања,
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (Сл.гласник
бр.75/2003) План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка у аналогном
облику и четири примерка у дигиталном облику.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП “Дирекција” као и овлашћено лице скупштине општине
Панчево, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП “Дирекција”, као и
овлашћено лице Скупштине општине Панчево.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један примерак
Плана у дигиталном облику достављају се архиви Скупштине општине Панчево.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два примерка Плана
у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове
урбанизма.
Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП “Дирекција” ће, поред горе предвиђеног броја примерака,
израдити, оверити и потписати и два примерка Плана у аналогном облику за своје потребе.
Измене и допуне плана се објављују у “Службеном листу општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
ПАНЧЕВО								
БРОЈ: I-01-06-25/2008
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На основу члана 15, 43. и 45. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 129/07)
Изборна комисија за спровођење избора за одборнике у Скупштини града Панчева на седници одржаној
дана 27. маја 2008. године у 21,00 часова доноси
ИЗВЕШТАЈ
О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА И ИЗДАВАЊУ УВЕРЕЊА
ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
На основу предлога подносиоца изборних листа за одборнике у Скупштини града Панчева, додељују
се одборнички мандати следећим кандидатима за одборнике са изборних листа:
I

НОВА СРБИЈА – ПАНЧЕВО
1. Душан Мрвош, професор, Панчево, ул. Др С. Касапиновића бр. 25, рођен 1963. године,
2. Миланко Андрејић, саветник директора, Панчево, ул. Проте В. Живковића бр. 8, рођен 1962.
године
3. Ђорђе Папулић, дипл. правник, Панчево, ул. Карађорђева бр. 2, рођен 1970. године,
4. Миодраг Радојковић, дипл. професор историје, Панчево, ул. С. Шупљикца бр. 147, рођен 1950.
године,
5. Војислав Шуша, професор, Панчево, ул. Херцеговачка бр. 14, рођен 1959. године,
6. Драган Катуца, економиста, Панчево, ул. В. Влаховића бр. 17, рођен 1978. године

II ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
– ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владимир Деља, дипл. правник, Панчево, ул. Др С. Касапиновића бр. 34, рођен 1967. године,
Бранислав Бјелица, дипл. правник, Панчево, ул. М. Пупина бр. 41б, рођен 1956. године,
Тигран Киш, дипл.правник, Панчево, ул. Лава Толстоја бр. 4, рођен 1964. године,
Предраг Шкаљак, професор, Банатско Ново Село, ул. ЈНА бр. 52, рођен 1973. године,
Нада Чикош, дипл. економиста, Панчево, ул. Светог Саве бр. 20, рођена 1952. године,
Миладин Шакић, професор, Качарево, ул. М. Тита бр. 48, рођен 1971. године,

III ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
– БОРИС ТАДИЋ
1 Весна Мартиновић, дипл.правник, Панчево, ул. Стевана Сремца 76, рођена 1970. године
2 Петар Андрејић, новинар, Старчево, ул. Моше Пијаде 12, рођен 1972. године
3. Синиша Којић, новинар, Банатско Ново Село, ул. Жарка Зрењанина 25, рођен 1965. године
4. Зоран Јовановић, професор математике, Панчево, ул. Цара Лазара 43, рођен 1955. године
5. Срђан Јосимов, економиста, Панчево, ул. Др. С. Касапиновића 12, рођен 1960. године
6. Александар Виг, наставник, Панчево, ул. Мите Богојевског 6/5, рођен 1970. године
7. Милица Тодоровић, економиста, Панчево, ул. Дунавска 9, рођена 1957. године
8. Никола Дамњановић, студент, Панчево, ул. Вршачка 5, рођен 1980. године
9. Милан Јосимов, дипл.инжењер производње, Панчево, ул. Светозара Милетића 82-а, рођен 1958.
године
10. Јосиф Василчин, металостругар, Иваново, ул. 7.Јула 15, рођен 1959. године
11. Сретен Михајловић, машински техничар, Банатски Брестовац, ул. Млинска 3, рођен 1969.
године
12. Јова Бајер, инжењер пољопривреде, Старчево, ул. Матије Гупца 35, рођен 1962. године
13. Снежана Антонијевић, професор разредне наставе, Старчево, ул. Иве Лоле Рибара 42, рођена
1965. године
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14. Силвана Ивазовић Јеђини, књиговођа, Панчево, ул. Гробљанска 1, рођена 1968. године
15. Бека Виорел, инструктор вожње, Банатско Ново Село, ул. Маршала Тита 81-б, рођен 1960.
године
16. Јеленка Новаковић, дип. инжењер пољопривреде, Банатско Ново Село, ул. 27.Марта 13-б,
рођена 1961. године
17. Жаклина Мијалковић, библиотекарка, Долово, ул. ЈНА 52, рођена 1963. године
18. Драган Поповић, службеник, Панчево, ул. Цара Душана 12, рођен 1960. године
19. Миодраг Максимовић, професор, Панчево, ул. Светозара Милетића 93/2, рођен 1961. године
20. Мирјана Кашлер, правни техничар, Панчево, ул. Кикиндска 23/32, рођена 1960. године
21. Лидија Бикар, социјални радник, Панчево, ул. Проте Васе Живковића 6, рођена 1958. године
22. Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер, Панчево, ул. Дунавска 9, рођен 1960. године
23. Ивица Јовчић, комерцијалиста, Панчево, ул. Михајла Петровића Аласа 14/5, рођен 1967. године
24. Бранка Васић, наставник разредне наставе, Јабука, ул. Николе Тесле 4, рођена 1952. године
25. Филип Митровић, дипл.економиста, Панчево, ул. Војвођански булевар 28/26, рођен 1983.
године
IV ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
– ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ
1. Предраг Патић, дипл. економиста, Панчево, ул. Штросмајерова бр. 6/28, рођен 1967. године,
2. Мирјана Балог Кормањош, дипл.инг. технологије, Панчево, ул. Јаношикова бр. 126, рођена 1972.
године,
3. Дејан Илић, предузетник, Панчево, ул. Масарикова бр. 2а/15, рођен 1968. године,
4. Љубиша Кесић, адвокат, Панчево, ул. Миливоја Блазнавца бр. 1, рођен 1953. године,
5. Синиша Митрески, хемијски лаборант, Глогоњ, ул. Школска бр. 17, рођен 1970. године,

V СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
– ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
1. Петар Јојић, адвокат, Панчево, ул. Георги Димитрова бр. 7, рођен 1938. године,
2. Божидар Копривица, адвокат, Панчево, ул.Ж. Зрењанина бр. 101, рођен 1953. године,
3. Слободан Мрђен, професор, Б. Брестовац, ул. Змај Јовина 3, рођен 1974. године,
4. Јован Гламочанин, академик, Панчево, В. Влаховића бр. 11, рођен 1940. године,
5. Атила Секељ, техничар, Омољица, ул. Вука Караџића бр. 57, рођен 1961. године,
6. Миодраг Тадић, пензионер, Омољица, ул. Првомајска бр. 16, рођен 1954. године,
7. Андрија Павловић, угоститељ, Старчево, ул. Гробљанска бр. 16, рођен 1954. године,
8. Владан Станојевић, угоститељ, Старчево, ул. Радничка бр. 16, рођен 1959. године,
9. Андрија Чечарић, пензионер, Панчево, ул. Братства јединства бр. 110, рођен 1947. године,
10. Бошко Квочка, предузетник, Панчево, ул. Дечанска бр. 6, рођен 1961. године,
11. Василије Минић, пензионер, Панчево, ул. Ј. Павловића бр. 22, рођен 1938. године,
12. Борка Жунић, дипл.маш.инг. Панчево, ул. Хумска бр. 8, рођена 1958. године,
13. Мишо Марковић, маш. техничар, Панчево, ул. Шарпланинска бр. 25, рођен 1974. године,
14. Велимир Томић, аутомеханичар, Панчево, ул. С. Шупљикца бр. 111, рођен 1955. године,
15. Олгица Кличарић, економиста, Панчево, ул. 7. јула бр. 9, рођена 1958. године,
16. Јелица Петровић, хем.техничар, Панчево, ул. Војвођански булевар бр. 36, рођена 1961. године,
17. Горан Милковић, техничар, Глогоњ, ул. Школска бр. 1, рођен 1966. године,
18. Зоран Вујасиновић, комерцијалиста, Јабука, ул. И.Л. Рибара бр. 5, рођен 1979. године,
19. Раде Вукојевић, пензионер, Качарево, ул. М. Тита бр. 25а, рођен 1942. године,
20. Дејан Стаменковић, конобар, Банатско Ново Село, ул. Братства јединства бр. 123, рођен 1971.
године,
21. Зоран Мићаловић, зубни техничар, Панчево, ул. Велебитска бр. 4, рођен 1958. године,
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22. Милорад Вишњић, економиста, Панчево, ул. Рашка бр. 7, рођен 1947. године,
23. Зоран Алексић, саобр. техничар, Глогоњ, ул. 4. октобра бр. 44, рођен 1972. године,
24. Љубиша Словић, пољопр. техничар, Долово, ул. Б. Кидрича бр. 110, рођен 1968. године,
VI ГРУПА ГРАЂАНА „НАРАНЏАСТИ БЛОК
– МОЖЕ“ ИВАНКА БАРАШЕВИЋ
1.
2.
3.
4.

Александар Фаркаш, менаџер, Панчево, ул. Војвођански булевар бр. 20/17, рођен 1979. године,
Златко Бекић, матурант гимназије, Панчево, Трг слободе бр. 3, рођен 1960. године,
Снежана Марковић, приватни предузетник, Панчево, ул. Козарачка бр. 93, рођена 1970. године,
Милан Јованов, пензионер, Панчево, ул. Карађорђева бр. 22, рођен 1954. године

Изборна комисија издаје уверења о избору за одборнике свим горе наведеним одборницима.
Извештај се доставља Скупштини града ради потврђивања одборничких мандата и «Службеном
листу општине Панчево» ради објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-02-013-1/2008
Панчево, 27. мај 2008. године
СЕКРЕТАР 				
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ			
Гордана Николић, с.р.
			

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Милорад Милићевић, с.р.

ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Гојко Лазић
2. Коријолан Бокшан, с.р.
3. Слободан Кундаковић, с.р.
4. Зоран Ранисављев, с.р.
5. Дарко Тодоровић, с.р.
6. Божидар Анкић, с.р.
7. Жељко Павловић, с.р.
8. Лидија Кочевски, с.р.
9. Анђелија Милошевић, с.р.

10. Анђа Ђоровић, с.р.
11. Милица Мандић, с.р.
12. Милка Марковић, с.р.
13. Ђорђе Добрић, с.р.
14. Славко Малиџан, с.р.
15. Веселинка Маринковић, с.р.
16. Данијела Ракетић, с.р.
17. Весна Параушић, с.р.
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Образац: ИПАПВ/В-15
ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Ознака и назив изборне јединице 39 – ПАНЧЕВО I
1. Седница Комисије је почела 25.05.2008. године, у 23,00 часова,
2. Седници Комисије присуствују:
1. Милорад Милићевић,		
11. Весна Параушић,		
2. Гордана Николић,			
12. Слободан Кундаковић,			
3. Дарко Тодоровић,			
13. Милка Марковић,			
4. Милица Мандић,			
14.Божидар Анкић,			
5. Данијела Ракетић,			
15. Жељко Павловић,			
6. Ђорђе Добрић,			
16. Весна Бабић			
7. Гојко Лазић,				
17. Веселинка Маринковић,
8. Бојана Мирковић,			
18. Слађана Радојковић
9. Зоран Ранисављев,					
10. Анђелија Милошевић,
(Навести имена и презиме председника и чланова Комисије)
3. Комисија је утврдила да је, од укупно
примила изборни материјал од 		
Комисија је утврдила да, од укупно 		
изборни материјал, и то:

24
24
0

						

/

бирачких одбора у Изборној јединици,
бирачких одбора,
бирачких одбора није примила

(Навести бирачке одборе)
4. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
- је било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине и поништила је гласање
на укупно
/
бирачких места, и то:
(навести ознаку и назив бирачког места)
		
/
и одредила да се, на овим бирачким местима, понове избори,
5. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика 2
- да је предато укупно гласачких листића 		
35 600
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- да је неупотребљено гласачких листића		
27 115
- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка 35 573
- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) 8 485
- на бирачком месту 8 430
- ван бирачког места (код куће) 55
- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића 8 485
- да је било неважећих гласачких листића 		
183
- да је било важећих гласачких листића 		
8 320
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
________________________________________________________________________________________
Редни Презиме и име
Године
Назив предлагача (странкаБрој гласова које је
број
КАНДИДАТ
Занимање
живота
коалиција-група грађана)
кандидат добио
1.
2.
3.
4.		
5.			
6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					
1. Виг Александар,
наставник
37
							

За Европску Војводину, Дамократска 5 790
странка – Г17 плус Борис Тадић

5.

Српска радикална странка		

Копривица Божидар

адвокат		

53

2 512

Према разултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова и изабран је
за посланика кандидат
Презиме 		

Виг

Име

Александар

Занимање

Наставник

Године живота 37
Адреса Љубомира Ковачевића 61
Назив предлагача кандидата

ПТТ

26 000 Место Панчево

За Европску Војводину, Демократска странка Г17 плус Борис Тадић

са следећим бројем гласова		

5 790

Пошто ни један од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да се други круг
гласања обави /
. године, за следеће кандидате:
1.
Презиме			
/
Године живота		
Адреса			
/
ПТТ
Назив предлагача кандидата /
2.
Презиме		
/
Године живота /
Адреса		
/
ПТТ
Назив предлагача кандидата

име

/		

/

место /

Име

/

Занимање

/

Место /

занимање

/

/
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6. Члан Комисије имао је – није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
Примедбе су:
7. Извештај о резултатима избора објавити у «Службеном гласилу општине – града.
8. Комисија је завршила рад 25.05.2008. године, у 		
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ				
Гордана Николић, с.р.				

часова: 24,00 часова

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Милорад Милићевић, с.р.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Милорад Милићевић, с.р.		
11. Весна Параушић, с.р.		
2. Гордана Николић, с.р.		
12. Слободан Кундаковић, с.р.		
3. Дарко Тодоровић, с.р.		
13. Милка Марковић, с.р.			
4. Милица Мандић, с.р.		
14.Божидар Анкић, с.р.			
5. Данијела Ракетић, с.р.		
15. Жељко Павловић, с.р.			
6. Ђорђе Добрић, с.р.			
16. Весна Бабић, с.р.			
7. Гојко Лазић, с.р.			
17. Веселинка Маринковић, с.р.
8. Бојана Мирковић, с.р.		
18. Слађана Радојковић, с.р.
9. Зоран Ранисављев, с.р.				
10. Анђелија Милошевић, с.р.
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ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Ознака и назив изборне јединице 40 – ПАНЧЕВО II
1. Седница Комисије је почела 25.05.2008. године, у 23,00 часова,
2. Седници Комисије присуствују:
1. Милорад Милићевић,		
2. Дарко Тодоровић,			
3. Слободан Кундаковић,		
4. Весна Параушић,			
5. Анђелија Милошевић,		
6. Зоран Ранисављев,			
7. Милка Марковић,			
8. Милица Мандић,			
9. Братислав Давидовић,		
10. Марина Перовић,			
11. Коријолан Бокшан,		
12. Веселинка Маринковић,		
13. Данијела Ракетић,			

14.Божидар Анкић,				
15. Гојко Лазић,			
16. Жељко Павловић,				
17. Божидар Анкић,			
18. Лидија Кочевски,			
19. Ђорђе Добрић,		
20. Бојана Мирковић,
21. Анђа Ђорђевић,
22. Мишо Мирјанић,			
23. Славко Малиџан,
24. Весна Бабић,
25. Слађана Радојковић,
26. Тамара Томић
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(Навести имена и презиме председника и чланова Комисије)
3. Комисија је утврдила да је, од укупно
примила изборни материјал од 		
Комисија је утврдила да, од укупно 		
изборни материјал, и то:
					
(Навести бирачке одборе)

26
26
0

бирачких одбора у Изборној јединици,
бирачких одбора,
бирачких одбора није примила

/

4. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
- је било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине и поништила је гласање
на укупно
/
бирачких места, и то:
(навести ознаку и назив бирачког места)
		
/
и одредила да се, на овим бирачким местима, понове избори,
5. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика 2
- да је предато укупно гласачких листића 		
40 185
- да је неупотребљено гласачких листића		
31 454
- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка		
40 184
- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) 8 721
- на бирачком месту 8 666
- ван бирачког места (код куће) 55
- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића 8 714
- да је било неважећих гласачких листића 		
174
- да је било важећих гласачких листића 		
8 540
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
________________________________________________________________________________________
Редни
Презиме и име
Године
Назив предлагача (странкаБрој гласова које је
број
КАНДИДАТ
Занимање
живота
коалиција-група грађана)
кандидат добио
1.
2.
3.
4.		
5.			
6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Андрејевић Петар,
новинар
35
							

За Европску Војводину, Дамократска 5 456
странка – Г17 плус Борис Тадић

5. Павловић Андрија,

Српска радикална странка		

угоститељ

53

3 084

Према разултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова и изабран је
за посланика кандидат
Презиме		

Андрејић		

Име

Петар Занимање

Године живота 35
Адреса Моше Пијаде 12

ПТТ

26 232 Место Старчево

Новинар
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За Европску Војводину, Демократска странка Г17 плус Борис Тадић

са следећим бројем гласова		

5 456

Пошто ни један од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да се други круг
гласања обави /
. године, за следеће кандидате:
1.
Презиме			
/
Године живота		
Адреса			
/
ПТТ
Назив предлагача кандидата /
2.
Презиме		
/
Године живота /
Адреса		
/
ПТТ
Назив предлагача кандидата

име

/		

/

место /

Име

/

Занимање

/

Место /

занимање

/

/

6. Члан Комисије имао је – није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
Примедбе су:
7. Извештај о резултатима избора објавити у «Службеном гласилу општине – града.
8. Комисија је завршила рад 25.05.2008. године, у 		
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ				
Гордана Николић, с.р.				

часова: 24,00 часова

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Милорад Милићевић, с.р.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
						
1. Милорад Милићевић, с.р.		
14.Божидар Анкић, с.р.				
2. Дарко Тодоровић, с.р.
15. Гојко Лазић, с.р. 			
3. Слободан Кундаковић, с.р.		
16. Жељко Павловић, с.р.			
4. Весна Параушић, с.р. 		
17. Божидар Анкић, с.р.			
5. Анђелија Милошевић, с.р.		
18. Лидија Кочевски, с.р.			
6. Зоран Ранисављев, с.р.		
19. Ђорђе Добрић, с.р.		
7. Милка Марковић, с.р.		
20. Бојана Мирковић, с.р.
8. Милица Мандић, с.р. 		
21. Анђа Ђорђевић, с.р.
9. Братислав Давидовић, с.р.		
22. Мишо Мирјанић, с.р.			
10. Марина Перовић, с.р. 		
23. Славко Малиџан, с.р.
11. Коријолан Бокшан, с.р.
24. Весна Бабић, с.р.
12. Веселинка Маринковић, с.р.
25. Слађана Радојковић, с.р.
13. Данијела Ракетић, с.р.		
26. Тамара Томић, с.р.
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Образац: ИПАПВ/В-15
ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У
СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 25. МАЈА 2008. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Ознака и назив изборне јединице 41 – ПАНЧЕВО III
1. Седница Комисије је почела 25.05.2008. године, у 23,00 часова,
2. Седници Комисије присуствују:
1. Милорад Милићевић,		
2. Слободан Кундаковић,		
3. Дарко Тодоровић,			
4. Данијела Ракетић,			
5. Божидар Анкић,			
6. Жељко Павловић,			
7. Марина Перовић,			
8. Ђорђе Добрић,			
9. Гојко Лазић,				
10. Анђелија Милошевић,		
11. Анђа Ђорђевић,		
12. Мишо Мирјанић,			
13. Славко Малиџан ,			

14. Весна Параушић,				
15. Лидија Кочевски,			
16. Веселинка Маринковић,			
17. Милица Мандић,			
18. Братислав Давидовић,			
19. Коријолан Бокшан,		
20. Бојана Мирковић,
21. Милка Марковић,
22. Зоран Ранисављев,			
23. Слађана Радојковић,
24. Весна Бабић,
25. Тамара Томић

(Навести имена и презиме председника и чланова Комисије)
3. Комисија је утврдила да је, од укупно
примила изборни материјал од 		
Комисија је утврдила да, од укупно 		
изборни материјал, и то:

24
24
0

						

/

бирачких одбора у Изборној јединици,
бирачких одбора,
бирачких одбора није примила

(Навести бирачке одборе)
4. Комисија је утврдила да:
- није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
- је било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине
Војводине и поништила је гласање
на укупно
/
бирачких места, и то:
(навести ознаку и назив бирачког места)
		
/
и одредила да се, на овим бирачким местима, понове избори,
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5. На основу изборног материјала, утврђено је:
- да је у изборној јединици кандидовано кандидата за посланика 2
- да је предато укупно гласачких листића 		
37 045
- да је неупотребљено гласачких листића		
30 075
- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка		
37 081
- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка) 6 951
- на бирачком месту 6 881
- ван бирачког места (код куће) 70
- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића 6 945
- да је било неважећих гласачких листића 		
127
- да је било важећих гласачких листића 		
6 818
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:
________________________________________________________________________________________
Редни Презиме и име
Године
Назив предлагача (странкаБрој гласова које је
број
КАНДИДАТ
Занимање
живота
коалиција-група грађана)
кандидат добио
1.
2.
3.
4.		
5.			
6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Којић Синиша,
новинар
						

43

За Европску Војводину, Дамократска
странка – Г17 плус Борис Тадић

3 872

5.

49

Српска радикална странка		

2 946

Мићаловић Зоран,

зубни техничар

Према рeзултатима гласања на свим бирачким местима добио је потребну већину гласова и изабран је
за посланика кандидат
Презиме		

Којић Име

Синиша

Занимање

Новинар

Године живота 43
Адреса Жарка Зрењанина 25 ПТТ
Назив предлагача кандидата

26 314 Место Банатско Ново Село

За Европску Војводину, Демократска странка Г17 плус Борис Тадић

са следећим бројем гласова		

3 872

Пошто ни један од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да се други круг
гласања обави /
. године, за следеће кандидате:
1.
Презиме			
/
Године живота		
Адреса			
/
ПТТ
Назив предлагача кандидата /

име

/		

/

место /

занимање

/

27. мај

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

2.
Презиме		
/
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/
ПТТ
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/
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Број 13 -- Страна 386

/

6. Члан Комисије имао је – није имао примедбе на утврђивање резултата избора.
Примедбе су:
7. Извештај о резултатима избора објавити у «Службеном гласилу општине – града.
8. Комисија је завршила рад 25.05.2008. године, у 		
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ			
Гордана Николић, с.р.				

часова: 24,00 часова

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Милорад Милићевић, с.р.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Милорад Милићевић, с.р.		
2. Слободан Кундаковић, с.р.		
3. Дарко Тодоровић, с.р.		
4. Данијела Ракетић, с.р.		
5. Божидар Анкић, с.р.			
6. Жељко Павловић, с.р.		
7. Марина Перовић, с.р.		
8. Ђорђе Добрић, с.р.			
9. Гојко Лазић, с.р.			
10. Анђелија Милошевић, с.р.		
11. Анђа Ђорђевић, с.р.
12. Мишо Мирјанић, с.р.		
13. Славко Малиџан, с.р.

14. Весна Параушић, с.р.			
15. Лидија Кочевски, с.р.
		
16. Веселинка Маринковић, с.р.		
17. Милица Мандић, с.р. 			
18. Братислав Давидовић, с.р.			
19. Коријолан Бокшан, с.р.
20. Бојана Мирковић, с.р.
21. Милка Марковић, с.р.
22. Зоран Ранисављев, с.р.		
23. Слађана Радојковић, с.р.
24. Весна Бабић, с.р.
25. Тамара Томић, с.р.
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