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АКТУЕЛНИ  ТРЕНУТАК  У   РАЗВОЈУ   ЖЕЛЕЗНИЦЕ  МОЖЕМО  ОЦЕНИТИ  КАО   ЖЕЉУ   ЗА 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈОМ  ЊЕНЕ  УЛОГЕ   У   РАЗВОЈУ   ДРЖАВЕ. 
 
ИАКО  ПОСТОЈЕ   НЕОПХОДНИ  ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ   ЗА  ИЗГРАДЊУ   ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ   У  СКЛАДУ  СА   СТРАТЕШКИМ   ОДРЕДБАМА  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА  
ПОСТОЈИ  И  ЊИХОВА   ДИСПРОПОРЦИЈА   У   ОДНОСУ  НА   ЕКОНОМСКЕ УСЛОВЕ  И   САДАШЊИ  
НИВО  ЕКОНОМСКОГ  РАЗВОЈА  НА   ОВИМ   ПРОСТОРИМА. 
 
ГЕНЕРАЛНА ОЦЕНА  ЈЕ  ДА  СМО  УМНОГОМЕ  „ЗАПУСТИЛИ“  ПОСТОЈЕЋЕ  КОРИДОРЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ  ПРУГА, А  НЕКЕ ЧАК  И  НАПУСТИЛИ.  
 
 
 

 
 



Изградња саобраћајних инфраструктурних система започиње много пре њихове 
физичке реализације кроз системски низ уређених поступака планирања и 
пројектовања.(„МЕТОДОЛОГИЈА ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ПУТЕВА ЗНАЧАЈАН 
СЕГМЕНТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ“, Малетин, Анђус) 



• Израда пројектне документације за изградњу инфраструктурних објеката 
обухвата израду комплетне потребне техничке документације 
предвиђене Законом о планирању и изградњи. 

• Пројектовање инфраструктуре, осим техничког  обликовања, 
представља значајну компоненту друштвено-економског и просторног 
планирања.  

                           Јасна граница између процеса? 
 

• Железница као инфраструктурни систем који је уграђен у простор, има 
карактеристике просторног система.  

• Утврђивање, анализа и дијагноза развојних потенцијала, могућности и 
ограничења на датом подручју планирања железничког коридора и 
њихово остваривање у складу са унапред постављеним циљевима, 
основна су полазишта у оцени  просторних импликација изградње 
железничке инфраструктуре. 
 



Просторно урбани 
критеријуми и методе 
вредновања трасе 
магистралне пруге са 
просторно урбаног аспекта, 
користе се у генералном 
пројекту кад је у питању избор 
најоптималније варијанте. 

 
Инфраструктурни пројекти 
захтевају 
мултидисциплинаран приступ, 
a предуслов за рационалан и 
ефикасан тимски рад 
стручњака различитих 
профила је да располаже 
одговарајућим знањима из 
додирних дисциплина како би 
се обезбедила потребна 
ширина приступа проблему. 
 

 
 

За потребе израде генералног 
пројекта користи се важећа 
планска и урбанистичка 
документација урађена уз 
велико учешће пројектаната у 
формирању планских решења 
и пропозиција. 
Два хијерархијски уређена 
низа планова за целовито и 
усклађено управљање 
развојем: 
1. Просторни планови 
2. Урбанистички планови  
План који обухвата уже 
подручје мора бити усклађен 
са планом ширег 
подручја(урб. Планови морају 
бити у складу са просторним). 
 



 
Хијерархијски низ  
просторних и урбанистичких 
планова и тематски  
садржаји процеса  
планирања 
и пројектовања 
саобраћајница 
(Малетин, 2004). 
 
 
 
 
“Процес планирања и пројектовања 
саобраћајне инфраструктуре је 
истраживачки, хијерархијски уређен 
процес.“ 
 
 



 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи,  
техничкa документацијa израђује се као: 
  
1) генерални пројекат;  
2) идејно решење;  
3) идејни пројекат;  
4) пројекат за грађевинску дозволу;  
5) пројекат за извођење;  
6) пројекат изведеног објекта. 
 



 

СВРХА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ ДА ОДРЕДИ ОПТИМАЛНИ  КОРИДОР  
НА ДЕФИНИСАНОМ ПОДРУЧЈУ, ОДНОСНО ДА ПРОУЧИ ВИШЕ  
ВАРИЈАНТИ КАКО ТЕХНИЧКИХ ТАКО И  ПРОСТОРНИХ РЕШЕЊА ПРУГЕ 
ИЛИ ДРУГОГ ГРАЂЕВИНСКО-ИНЖЕЊЕРСКОГ ОБЈЕКТА, КАО И ДА 
УПОРЕДИ ВАРИЈАНТЕ СА СТАНОВИШТА УКЛАПАЊА У ПРОСТОР И  
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ ОКОЛИНУ. 

 



 
 
Генерални пројекат као саставни део претходне студије 
оправданости, мора да обезбеди садржај на основу којег је могуће 
израдити студију.  
 
То значи, да може да се установи појединачно просторна, 
еколошка, друштвена, финансијска, тржишна и економска 
оправданост инвестиције за различите варијанте решења, на 
основу којих се доноси плански документ, као и одлука о 
оправданости улагања у претходне радове за идејни пројекат и 
израду студије  оправданости. 

 
 



 
 
ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ (ЗАШТО?) 
  

• функционално-техничка провера планерских разматрања 
• објекти инфраструктуре се разматрају са гледишта просторних 

могућности и ограничења 
• основе за израду су програмски услови проистекли из студија мрежа и 

просторног плана државе 
• сви показатељи добијени геометријским, динамичким, техничким, 

еколошким и економским анализама се укључују у процес вредновања 
са циљем избора најповољнијег коридора 

• начелне одлуке о етапности изградње, локацијама и концепцији 
чворишта, условима експлоатације 

• основна подлога за израду регионалног просторног плана и/или 
генералног плана 

  
 



МАКРОПРИСТУП 
Oснове за израду генералног пројекта су 
програмски услови проистекли из студија 
мрежа и просторног плана државе. 
 
Како су ПП РС обухваћени сви 
потенцијали којима располажемо и у 
оквиру тога саобраћајна инфраструктура, 
неопходно је сагледати у којој мери је 
коридор у складу са основним планским 
пропозицијама.  
 
Структура проласка коридора кроз 
пољопривредно земљиште ПП РС 
 

 
У циљу очувања пољопривредног земљишта, а 
на основу података о квантитету и квалитету 
земљишта, оцењујемо које су пољопривредне 
површине најнеповољније за пољопривредне 
сврхе и планирамо их за непољопривредне 
делатности. 
 
 
 

Извор: Студија унапређења 
модернизације, реконструкције и развоја 
железничког саобраћаја на  – Коридору 
X, ЦИП  
 
 
 



 
МАКРОПРИСТУП 
СТАНОВНИШТВО И ТЕРИТОРИЈАЛНИ 
ОБУХВАТ 
  
ПРОЛАЗАК КОРИДОРА КРОЗ ГРАДОВЕ 
И НАСЕЉА ИМА ПОЗИТИВНИХ И 
НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА.  

БЕОГРАД, НОВИ САД И НИШ СУ 
ГРАДОВИ СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ 
СТАНОВНИКА И НАЈ АКТИВНИЈОМ 
ПРИВРЕДОМ.  

СУМИРАЈУЋИ БРОЈ СТАНОВНИКА ПО 
ОПШТИНАМА КРОЗ КОЈЕ ПРОЛАЗИ 
КОРИДОР ДОБИЈАМО СЛЕДЕЋЕ 
ПОДАТКЕ:  

 
 



МАКРОПРИСТУП 
 
ПРОЛАЗАК КОРИДОРА КРОЗ ЗНАЧАЈНА 
ПОДРУЧЈА СА СТАНОВИШТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОД УКУПНО 80 ПРОСТОРНИХ ЦЕЛИНА КОЈЕ ИМАЈУ 
СТАТУС ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА 
ЗАШТИТУ КОРИДОР ПРОЛАЗИ КРОЗ ИЛИ ПОРЕД 23 
ПОДРУЧЈА. 

 



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СВИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
СИСТЕМА, АНАЛИЗИРА СЕ 
СВЕОБУХВАТНО, ШТО 
ПРЕДСТАВЉА ОСНОВ  ЗА 
ФОРМИРАЊЕ МОГУЋИХ 
РЕШЕЊА. 
 



 
Тематски оквир индикатора за просторно 
планирање - концептуални модел  
 
 

*Овај приступ је развијен за Просторни план Републике Србије 2010-2020., у 
оквиру Програма имлементације за период 2011-2015.  



КОЈИ СУ ТО ИНДИКАТОРИ У 
ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА ЗА 
ПРОСТОРНО - УРБАНО 
ВРЕДНОВАЊЕ? 

 
• ЗАУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ПОД 

ШУМАМА 
• ЗАУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ПОД 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ПОВРШИНАМА 

• ПОВРШИНЕ ПОД ЗОНАМА 
СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ 

• ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА 
НАСЕЉА 

• ПОВРШИНЕ ПОД ЗАШТИЋЕНИМ 
ПРИРОДНИМ ДОБРИМА 

• БРОЈ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У 
КОРИДОРУ ИТД.  
 
 

На основу њих се утврђују 
битне особине да би се затим 
помоћу унапред постављених 
критеријума, дефинисао 
степен изражености тих 
особина у оквиру граничних 
вредности категорија. 
 



 
           ЦИЉЕВИ 

 
     ИНДИКАТОРИ 

 
 
             
КРИТЕРИЈУМИ 

• поузданост у оцењивању,  
• објективност у 

одлучивању 
• ефикаснији начини 

мониторинга 

 
      

 
      

МЕРЉИВИ ИСКАЗИ ПРОСТОРНИХ 
ЕНТИТЕТА, ПОЈАВА, ПРОЦЕСА И 
ОДНОСА У ПРОСТОРУ 
 
Добри индикатори су мера узрока 
и последица, а не само стања 
проблема.  
 

...Саопштавање корисницима простора 
шта се сме, а шта не сме у простору... 

 Повезаност критеријума и индикатора у 
оквиру динамичности просторних 
односа и процеса  

 Интерпретација индикатора треба да 
покаже тренд, важност и 'тежину' 
индикатора, као и вредност индикатора 
у односу на њихову норму.  

ПРЕВАСХОДНА ПОВЕЗАНОСТ ИНДИКАТОРА СА ЦИЉЕВИМА 
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 



• Просторно планирање има за циљ смањивање 
разлика у регионалној развијености 

• Просторно планирање дели одговорност за одрживи 
развој 

• Просторно планирање је средство за координисање 
различитих секторских политика у контексту 
заједничких развојних циљева 

• Просторно планирање је механизам координације и 
интеракције нивоа власти у области просторног 
развоја 
 



 

ИМПЛИКАЦИЈЕ НА НАСЕЉЕ СУ НАЈИЗРАЖЕНИЈЕ КАД ПРУГА ПРЕСЕЦА 
НАСЕЉЕ. ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА У СВОМ УЗДУЖНОМ СМЕРУ ИМА 
ПОВЕЗУЈУЋУ УЛОГУ, ДОК У ПОПРЕЧНОМ СМЕРУ ДЕЛУЈЕ РАЗДВАЈАЈУЋЕ. 
РАЗДВАЈАЈУЋА УЛОГА ПРУГЕ У ВИЗУЕЛНОМ СМИСЛУ ЗАВИСИ ОД ЊЕНОГ 
ВИСИНСКОГ ПОЛОЖАЈА У ОДНОСУ НА ИЗГРАЂЕНОСТ ОКОЛНОГ ПРОСТОРА. 

 



 

РАЗДВАЈАЈУЋЕ  ДЕЛОВАЊЕ  ПРУГЕ 
У  ЗАВИСНОСТИ  ОД  ЊЕНОГ 

ВИСИНСКОГ  ПОЛОЖАЈА 
 

• КАД СЕ ПРУГА НАЛАЗИ  НА ВИЈАДУКТУ  
ТАДА ДОЛАЗИ  ДО НЕЗНАТНОГ 
РАЗДВАЈАЊА  ОКОЛИНЕ  У 
КОМУНИКАЦИЈСКОМ  СМИСЛУ ,  АЛИ 
ВИЗУЕЛНО, БУКОМ И ВИБРАЦИЈАМА  
УТИЧЕ НА  КОРИШЋЕЊЕ ОКОЛНОГ 
ПРОСТОРА.  
 

• НА СЛИЦИ ЈЕ ПРИКАЗАН ПРИМЕР ПРУГЕ НА 
ВИСОКОМ НАСИПУ.У ОВОМ  СЛУЧАЈУ ОНА 
ПРЕДСТАВЉА КОМПАКТНУ БАРИЈЕРУ У  
ГРАДУ И УСЛОВЉАВА ДА СВЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ  ИЗМЕЂУ ДЕЛОВА НАСЕЉА  
БУДУ РЕШЕНЕ НА АДЕКВАТАН НАЧИН  ТЈ .  У  
ДЕНИВЕЛАЦИЈИ.  У  ОВОМ СЛУЧАЈУ 
НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ ПРУГЕ НА НАСЕЉЕ СУ 
НАЈИЗРАЖЕНИЈИ.  

 

• КАД ЈЕ ПРУГА  У  НИВОУ ТЕРЕНА,  ОДНОСНО 
НА НЕЗНАТНОМ  НАСИПУ  У  
КОМУНИКАЦИЈСКОМ  СМИСЛУ  УТИЦАЈ СЕ 
ИЗЈЕДНАЧАВА  СА УТИЦАЈЕМ ПРУГЕ НА 
ВИСОКОМ НАСИПУ СЕМ ШТО СУ ПОТРЕБНЕ  
МАЊЕ  ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ УКРШТАЊА 
ПРУГЕ СА НАДЗЕМНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
СИСТЕМИМА.  ИПАК ОВАЈ ПОЛОЖАЈ ПРУГЕ У  
ОДНОСУ НА ДРУГЕ УТИЦАЈЕ ЈЕ ПОВОЉНИЈИ.   

 



 
 
 

ПРОСТОРНО УРБАНИ  КРИТЕРИЈУМИ У ОСНОВАМА ЗА  
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ФАЗИ ВРЕДНОВАЊА И ИЗБОРА ОПТИМАЛНОГ 

КОРИДОРА 
У ГЕНЕРАЛНОМ ПРОЈЕКТУ 

 

Учешће планера у фази генералног пројекта Основе 
за пројектовање подразумева израду карата намене 
површина и коришћења земљишта и зона и услова 
заштите, које ће се користити са другим елементима 
у формирању синтезне карте ограничења Р=1:25000 
(1:50000, 10000).  
 



 
 
ФАЗA ПРОЈЕКТОВАЊА .... 
НАКОН ДЕФИНИСАЊА МОГУЋИХ КОРИДОРА И ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ТРАСЕ ПРУГЕ 
ДОЛАЗИМО ДО ФАЗЕ 
 Вредновање и избор оптималног коридора 
1.Метод и критеријуми вредновања 
2.Приказ варијантних решења по критеријумима вредновања: 

- трошкови грађења 
- трошкови одржавања 
- трошкови експлоатације 

 
- безбедност саобраћаја 
- еколошке последице 
- просторне последице 

3.Поређење варијанти 
4.Избор оптималне варијанте 

 



ОДАБРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОСТОРНЕ ПОСЛЕДИЦЕ- 
МИНИМУМ ПОСЛЕДИЦА НА ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ: 

• Просторни сукоб са постојећом наменом 
• Просторни сукоб са планираном наменом 
• Могућност будућег уређења земљишта 
• Опслуженост гравитационог подручја - 

приступачност саобраћајним терминалима, 
секундарни транзит кроз градска и сеоска 
насеља 

• Функционалне последице раздвајања 
целина-промена приступачности обрадивог 
земљишта 

 



 
У циљу рационалног 
коришћења простора 
намењеног планираној 
магистралној 
железничкој 
инфраструктури 
планери анализирају : 
 

Није битно само заузимање 
површина, већ и пресецање 
земљишта, нарушавање 
целовитости и отежавањe 
експлоатације.  

• однос будуће трасе према 
насељима 

• контролисано и планирано 
ширење насеља 

• раздвајање пољопривредних 
површина од сеоских 
насеља и  

• низ других фактора. 
 



 
Картирање  

Критеријум: Просторни сукоб са постојећом наменом 
 



 
Картирање 

 Критеријум : Просторни сукоб са планираном наменом 
 

 



 

 
У СЛУЧАЈУ ОПРЕДЕЉЕЊА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОРИДОРА, 
УЈЕДНО СЕ ПРИХВАТАЈУ СВИ КОМФЛИКТИ КОЈЕ ЈЕ ПОСТОЈЕЋА 
ПРУГА ИМАЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСЕЉА.  

 

ОДНОС ПРУГА-НАСЕЉЕ СЕ УСЛОЖЊАВА У СЛУЧАЈЕВИМА 
ПРОШИРЕЊА КОРИДОРА, КАДА СЕ  АНАЛИЗИРАЈУ ПОВОЉНОСТИ И 
ОГРАНИЧЕЊА НА ДЕЛУ КОРИДОРА КРОЗ КОЈИ ПРОЛАЗИ 
ПРЕДЛОЖЕНА ТРАСА СА ВАРИЈАНТНИМ РЕШЕЊИМА, ШТО СЕ И 
ПРИКАЗУЈЕ НА КАРТАМА ОГРАНИЧЕЊА. 

 

 



Очитавањем релевантних података са карата намене и коришћења земљишта 
добијамо улазне податке за потребе вредновања варијантних решења по усвојеним 
критеријумима са категоријама повољан, условно повољан и неповољан и 
дефинисаним релативним тежинама (вишекритеријумско компромисно рангирање 
методом ВИКОР) 

 Однос трасе пруге према постојећој структури коришћења земљишта 

    варијанте повољно условно повољно неповољно ∑ км бод ∑ км бод ∑ км бод ∑ 
1 - x 

0.10 

- 11,5 x 
0.30 

3,45 1,5 x 
0.60 

0,9 4,35 
2 - - 11,3 3,39 1,7 1 4,39 
3 - - 10,6 3,18 2,9 1,9 5 

Просторно-урбано вредновање варијанти  

варијанте 

Критеријуми за вредновање варијанти 
∑ 

А+Б+
В 

Просторни сукоб са 
постојећом наменом 

површина (А) 

Просторни сукоб са 
планираном наменом 

површина (Б) 

Могућност будућег 
уређење простора (В) 

вредн. бод ∑ вредн. бод ∑ вредн. бод ∑ 
1 1,43 x 

0.40 

0.57 0 x 
0.30 

0 2,14 x 
0.30 

0.64 1.21 
2 1,62 0.65 0 0 2,84 0.85 1.50 
3 1,82 0.73 0.30 0.09 2,40  0.72 1.54 

                             Резултати просторно  - урбаног вредновања варијантних решења пруге 
 
Вишекритеријумским вредновањем варијантних решења трасе са аспекта просторних последица, 
на основу све три групе критеријума (просторни сукоб са постојећом наменом површина, просторни 
сукоб са планираном наменом површина и могућност будућег уређења простора), са аспекта 
просторних последица издваја се најповољнија варијанта. 
 



 
• Земљиште високих бонитетних класа се сврстава у категорију 

"неповољног", са аспекта изградње и заузимања простора. 
• Категорија "повољно" обухвата следеће површине: све неуређене 

површине, ливаде и заштитно зеленило. 
• Категорија "условно-повољно" обухвата површине под: 

ораницама, воћњацима и виноградима, шумама и пословање на 
улазним правцима. 
 



 

 

НАВЕДЕНЕ ПОВОЉНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА, ЗА ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНО 
СТАЊЕ СУ ПРЕКЛОПЉЕНЕ И ДОБИЈЕНА ЈЕ СИНТЕЗА ОГРАНИЧЕЊА ,  
ПРИКАЗАНА НА "СИНТЕЗНОЈ КАРТИ ОГРАНИЧЕЊА".  

 

УСЛОВИ ПОВОЉНОСТИ СУ ПРИКАЗАНИ НА ОЛЕАТИМА КРОЗ:  

• ПОВОЉНЕ ПОВРШИНЕ -  БЕЗБОЈНО,  

• УСЛОВНО ПОВОЉНЕ ПОВРШИНЕ -  ЗЕЛЕНА ТАЧКАСТА ШРАФУРА И  

• НЕПОВОЉНЕ ПОВРШИНЕ  -  ЦРВЕНА ТАЧКАСТА ШРАФУРА.  

 



Преклапање 

Карта 
ограничења 

• повољно 
• условно-повољно 
• неповољно 
 

Критеријуми 



 
Синтезна карта ограничења за просторне последице  

 

- трошкови   
грађења 
- трошкови 
одржавања 
трошкови 
експлоатације 
- безбедност 
саобраћаја 
- еколошке 
последице 

Резултат 
укупног 
вредновања 
-најповољнија 
варијанта 



 
О чему треба водити рачуна? 

 
• Сваки одабрани модел за вредновање треба да карактерише 

вишеактерски и вишекритеријумски приступ.  
• Мора се предвидети анализа осетљивости одабраног решења на 

промену тежине појединих (или свих) критеријума вредновања. 
 

 



 
ЗАКЉУЧАК 

Процес планирања и пројектовања је истраживачки, хијерархијски уређени процес 
у коме свака фаза има своју ширину приступа.  
 
За креативно стварање варијантних решења, њихово вредновање на основу 
објективних показатеља, битно је дефинисање неопходног нивоа и смерова 
размене информација између појединачних активности и комплетних 
процеса планирања и пројектовања како би се обезбедила потребна ширина 
приступа проблему.  
 
Одабрани критеријуми за просторне последице у генералним пројектима за 
железничку инфраструктуру, даље треба да иду у правцу побољшања квалитета 
кроз могућност објективног, једнозначног и поузданог мерења индикатора, кроз 
могућност да се могу дугорочно пратити за читаво подручје (временска и 
географска покривеност) и да постоји њихова међународна упоредивост 
(упоредивост са ЕСПОН индикаторима). 
 



 
ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА 

 
 

Све више се у свету користе и индикатори приступачности као 
просторни индикатори саобраћајних система. Индикатори 
приступачности формулисани су тако да обухвате удаљеност до 
потенцијала (становништва, БДП или дохотка, намену простора и 
транспортне индикаторе, у контексту дистанце, времена или 
трошкова, како би се добила комлекснија збирна слика о саобраћајној 
приступачности простора. Њихова примена код нас је тренутно 
ограничена због немогућности неких статистичких праћења на 
нивоу региона и општина. Али се све више иде у правцу њихове 
примене, за сада на националном нивоу планирања и пројектовања.  
 



 
 
 
 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 
 

 
vulevica@sicip.co.rs 
vjovicic2011@gmail.com  
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