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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 26 Жабаљ, 03.12.2018. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007,  83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 39. тачка 14. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018 –пр текст.) и  члана 43.  Пословника Скупштине општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2013 – пр. текст и15/2014), Скупштина општине Жабаљ 

на 28.  седници одржаној 03.12.2018.године,   године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању престанка мандата 

Секретару Скупштине општине 

 

1. 

Утврђује се да, због подношења оставке,  Марији Тодоровић престаје мандат Секретара Скупштине 

општине, даном одржавања седнице Скупштине општине Жабаљ. 

 

2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:  02-126/2018-I ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р.  
  

 

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007,  83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 39. тачка 14. Статута општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018 –пр текст.) и  члана 22.  Пословника Скупштине општине 

Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2013 – пр. текст и15/2014), Скупштина општине Жабаљ 

на 28. седници одржаној 03.12.2018.  године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу секретара Скупштине општине Жабаљ 

 

1. 

Петар Самоловац, дипл правник из Чуруга,  поставља  се за секретара  Скупштине општине Жабаљ до  

истека мандата Скупштине општине Жабаљ у сазиву. 
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2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-136 /2018-I  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р 

 

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник републике Србије број 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС , 50/2013 и 98/2013-

одлука УС, 132/2014, 145/2014  и 83/2018) и на основу члана 39. став 6. Статута општине Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ“ број 8/2011,  8/2012  и 27/2017) Скупштина општине Жабаљ на 28. седници,   дана 

03.12. 2018.  године,  доноси 

ОДЛУКУ 

 О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДАЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2, ПАРЦЕЛА 7294/1 К.О. 

ЖАБАЉ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се  План детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 к.о. Жабаљ 

 План је одштампан  уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

 

Члан 2. 

 

План садржи текстуални  и графички део. 

 

Члан 3. 

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу општине Жабаљ". 

Текстуални и графички део Плана објављује се на интернет страници општине Жабаљ. 

 

Комплетан план (текстуални и графички део)  израђује се у три примерка, а графички део својим потписом  

оверава овлашћено лице органа који је донео плански документ. 

 

Члан  4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДIНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 35-138/2018-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолићс.р. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2,  

ПАРЦЕЛА 7294/1 КО ЖАБАЉ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

1.0. УВОД 

 

Изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ приступило се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“, број 2/2018) – у даљем тексту: План. 

 

Саставни део Одлуке је и Решење да се не израђује стратешка процена утицаја плана детаљне регулације 

дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ на животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, озакоњење и саобраћај општинске управе Жабаљ под бројем: 501-7/2018-III-01 од 

25.01.2018. године. 

 

Правни основ за израду Плана је: 

 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, број 64/2015); и 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ („Службени 

лист општине Жабаљ”, број 2/2018) 

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ”, 

број 6/2011). 

 

На графичком прилогу број 2 приказан је положај простора Плана са изводом из ППО Жабаљ.  

 

У току Раног јавног увида у ПДР дела радне зоне 2, парцела 7294/1 КО Жабаљ није пристигла ни једна 

примедба. 

На 37. седници Комисије за планове општине Жабаљ донет је Извештај о обављеној Стручној контроли 

нацрта Плана у ком је предложено да се обухват Плана прошири на парцеле истог инвеститора које су биле у 

обухвату важећег ПДР дела блока 34 у КО Жабаљ – радни комплекс. Инвеститор и обрађивач Плана су 

прихватили предлог, те је обухват проширен на парцеле 7294/3 и 7293/1 КО Жабаљ. 

 

Циљ израде и доношења плана је утврђивање намене земљишта, правила уређења и грађења и начин 

реализације планских садржаја, а све у складу са планском документацијом која представља основ за израду. 

 

 

2.0. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

Простор за који се израђује План налази се  у радној зони 2, западно од насеља Жабаљ и обухвата 

катастарску парцелу: 7294/1, 7294/3 и 7293/1 КО Жабаљ које су и предмет Плана, и представња границу 

обухвата Плана. Парцеле које су разматране овим Планом су у непосредном окружењу предметног Плана, а 

разрађене су Планом детаљне регулације дела блока 34 у КО Жабаљ – Радни комплекс: целе – 7303/2, 

7293/2, 7294/4, 10963 КО Жабаљ и делови парцела 10746/2 и 10747/1 КО Жабаљ. Наведене парцеле су 

разматране ради сагледавања саобраћајног приступа радном комплексу, као и због анализе непосредног 

окружеља Плана ради остваривања континуитета у планирању. 

 

Површина обухвата Плана износи око 10,42 хектара. 

 

У обухвату плана сво земљиште је планирано грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља. 
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3.0. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

Простор у граници плана налази се у ванграђевинском подручју насеља Жабаљ, непосредно уз западну 

границу насеља. Земљиште парцеле 7294/1 је неизграђено. На парцелама 7293/1 и 7294/3 КО Жабаљ 

изграђени су објекти за складиштење пољопривредних производа и пратећи који су њиховој функцији.  На 

парцелама 7294/1 и 7294/3 се налази траса гасовода средњег притиска ДН 65 до МРС „Агроомега“ на 

парцели 7294/3. 

Комплекс има постојеће прикључке на водовод, електронергетску и гасоводну инфраструктуру, као и 

трансформаторску и мерно регулациону станицу у власништву инвеститора „Агроомега“. 

Комплексу „Агроомега“ који обухвата предметне парцеле Плана: 7294/1, 7294/3 и 7293/1 приступа се са 

јавних површина – саобраћајница на парцелама: 10963 и 10746/2 КО Жабаљ. На овај начин је обезбеђено 

саобраћајно прикључење парцела у обухвату плана. Парцеле комплекса међусобно су повезане интерним 

саобраћајницама које омогућују повезивање функционалних целена унутар комплекса. 

 

Предметне парцеле су намењене радној зони.  

 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 

4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

4.1. Концепција уређења простора 

 

Просторна организација заснива се на дефинисању просторних целина, које се разликују по својој намени, 

начину уређења и коришћења простора. 

 

Просторна концепција условљена је постојећом организацијом простора, постојећом изграђеном физичком 

структуром и елементима утврђеним важећим планским документом (Просторни план општине Жабаљ и 

План детаљне регулације дела блока 34 у КО Жабаљ - радни комплекс). 

 

Основна постојећа и планирана намена површина је радна зона, тако да се парцеле намењују за изградњу 

најразличитијих производних и пословних садржаја.  

 

Постојеће саобраћајно решење се задржава, с тим да се део предметних парцела овим Планом намењује за 

коридор општинске обилазнице са које је такође могуће остварити приступ на радни комплекс „Агроомега“ 

и за коју је потребно израдити засебну планску и пројектну документацију. 

 

Овим планом су дефинисани елементи за парцелацију који омогућавају спровођење овог Плана. 

 

4.2. Планирана намена и подела простора на целине 

 

Подручје које план обухвата подељено је на две просторне целине које се разликују и по статусу 

грађевинског земљишта: 

- Просторна целина 1 – Зона радних садржаја – остало грађевинско земљиште, намењена за пољопривредну 

производњу и складиштење пољопривредних производа; и 

- Просторна целина 2 – Зона општинске друмске обилазнице – јавно грађевинско земљиште, намењена 

улици са припадајућом саобраћајницом и комуналном инфраструктуром. 
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4.3. Нумерички показатељи 

 

Укупна површина  у граници Плана.....……………………………………………..... 

Радни садржаји................................................................................................. 

Површине у оквиру регулације саобраћајнице………………………………..... 

 

104183m2 

96451m2 

7732m2 

4.4. План регулације површина јавне намене са нивелацијом 

 

4.4.1. Подела на површине јавне и остале намене 

 

Површина јавне намене дефинисана је овим Планом и представља површину за уређење или изградњу 

објеката јавне намене или јавних површина (улице, инфраструктурни коридори, јавне зелене површине), чије 

је коришћење од јавног интереса, намењену општинској друмској обилазници. 

 

Планом су површине јавне намене разграничене од површина осталих намена. Планом се успоставља нова 

регулациона линија. Јавну површину чини део предметних парцела 7294/1 и 7294/3 чија је ширина појаса 

регулације 20m. 

 

Површине остале намене чини део предметних парцела 7294/1, 7294/3 и цела парцела 7293/1 КО Жабаљ. 

 

У графичком прилогу број 7 – „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење” дат је план 

парцелације за потребе одвајања јавног од осталог земљишта. 

 

Парцелација и препарцелација на површинама осталих намена вршиће се путем пројеката парцелације и 

препарцелације прама условима за образовање парцела грађевинских парцела датих у овом плану. 

 

4.4.2. План нивелације 

 

Грађевинско подручје обухваћено планом има надморску висину од 81,01m – 82,32m са благим падом од 

запада ка истоку. Нивелете постојећих коловоза се задржавају, с обзиром да план обухвата саобраћајнице у 

оквиру ПДР дела блока 34 у КО Жабаљ - радни комплекс. 

За планирану општинску друмску обилазницу нивелете ће се одредити посебном планском и пројектном 

документацијом. 

 

Нивелете интерних саобраћајница унутар радног комплекса се задржавају у свему према ПДР дела блока 34 

у КО Жабаљ - радни комплекс, а у оквиру границе Плана се могу планирати тако да поштују нивелете 

постојећих са попречним једностраним падом од 2%, а подужним од максимално 0,3%.  

 

4.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре 

 

4.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

На подручју плана заступљен је само друмски саобраћај, а у граници плана предвиђена је општинска 

обилазница за коју су у Просторном плану општине Жабаљ прописани следећи услови за реализацију: 

- ширина коридора 20m, 

- ширина путног појаса 10m, 

- коловоз има ширину од 6,6m, тј. две саобраћајне траке са ширином од 3,0m и са ивичном траком од 0,3m, 

- банкина је 2х1,0m, 

- рачунска брзина (50) 60km/h 

- носивост коловозне конструкције градити са носивошћу за лак саобраћај. 
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4.5.2. Водна инфраструктура 

 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом за предметни радни комплекс вршиће се преко постојећег водоводног прикључка на 

парцели 7293/1 КО Жабаљ, профила Ø100mm од азбестно цементних цеви, који задовољава потребе 

постојећих и планираних садржаја у обухвату плана, у свему према исходованим условима ЈКП „Водовод“ 

из Жабља под бројем 414-3/18 од 7.8.2018. године.  

У случају поделе простора на више независних комплекса водоснабдевање ће се вршити према условима 

надлежног јавног предузећа. 

 

Одвођење атмосферских и отпадних вода 

Атмосферске воде се делом прихватају у систем постојећих отворених упојних јаркова испред северне 

границе парцеле број 7294/1, који се морају повезати у целовит систем атмосферских канала, а делом на 

слободне зелене површине комплекса. 

Обзиром да насеље Жабаљ нема изграђену канализацију отпадних вода, отпадне воде се, као привремено 

решење до изградње насељске мреже на коју би се и отпадне воде радне зоне у непосредној близини насеља 

одвеле, одводе у водонепропусне септичке јаме. 

 

За насеље Жабаљ планира се сепаратна мрежа отпадних вода. 

 

4.5.3. Енергетска инфраструктура 

 

Снабдевање електричном енергијом 

 

На простору обухвата плана  и у непосредној близини обухвата изграђени су електроенергетски објекти 

дистрибутивног система електричне енергије: надземни подземни 20kV водови, ТС „ПД Јединство силос“ и 

на предметној парцели Плана 7293/1 ТС „Агроомега“ (обе 20/0,4 kV). Планом се за нову изградњу у 

зависности од потребе могу користити постојећи капацитети из ТС „Агоомега“ или градити нове ТС, које се 

као слободностојеће могу градити на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком 

регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу. Свим трансформаторским 

станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3,0m (и висине минимално 3,5m за 

пасаж) ради обезбеђивања доступности у случају ремонта или хаварије. 

 

Снабдевање топлотном енергијом 

 

На подручју обухвата Плана постоји гасоводна мрежа средњег притиска ДН65 која прелази преко 

предметних парцела све до мерно регулационе станице „Агроомега“, на који је могуће прикључење, а за 

капацитет од 200m3/h би морала да се изгради нова мерно регулациона станица. Заштитни појас челичног 

гасовода od 10bar do 16bar износи по 3m од осе гасовода са обе стране у зони гасовода, као и 10m од МРС, 

што је одредило грађевинску линију. 

 

За гасоводе средњег притиска и МРС поштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану 

и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar“ (Службени гласник РС, број 86/15). 

 

Приликом снимања терена за потребе израде овог Плана нису нађене обавезне надземне ознаке преломних 

тачака трасе гасовода, те се власник инсталације обавезује да изврши означавање терена, као и 

успостављања службености пролаза трасе на осталом земљишту. 

 

Приликом извођења радова геометарским радовима обележити трасу према подацима добијеним из РГЗ 

СКН Жабаљ, који су унети на графичким прилозима овог Плана. 

 

Дистрибутер гаса не планира радове на гасоводу, осим одржавања постојеће мреже. 
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Обновљиви извори енергије 

 

На подручју које је обухваћено планом постоји могућност коришћења обновљивих извора енергије, и то: 

- Соларне енергије пасивним системима, доградњом стакленика (чија површина не улази у индекс заузетости 

грађевинске парцеле) и приликом изградње применом масивних зидова, Тромб-Мишеловог зида, воденог 

зида, термосифонских колектора, кровних базена, и других пасивних соларних система; 

- Соларне енергије активним системима на: објектима остале намене (на кровним и фасадним површинама 

постављањем соларних панела и система) и објектима на површинама јавне намене – стубови јавне и 

декоративне намене, урбани мобилијар, рекламни панои и билборди (постављањем фотонапонских панела); 

- Енергије биомасе за снабдевање објеката топлотном енергијом коришћењем брикета, пелета и других 

производа од биомасе као енергента у локалним топлотним изворима; и 

- Геотермалне енергије системима  са топлотним пумпама који се могу постављати на парцелама осталих 

намена, са тим да се у случају ископа бунара мора прибавити сагласност надлежног органа. 

Производња енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером 

ефикасног коришћења енергије. 

 

4.6. Услови за уређење зелених површина 

 

На јавним зеленим површинама саобраћајног коридора општинске обилазнице предлаже се садња дрвореда 

минимум једнострано према насељу Жабаљ. Размак између суседних стабала треба да је на 7,0m међусобног 

одстојања, стим да се остави довољан простор за колски приступ парцелама земљишта остале намене. 

Правац простирања дрвореда строго поштовати да не би дошло до оштећења јавне комуналне 

инфраструктуре.  

 

На парцелама радних површина уређење зелених површина треба да се базира на формирању заштитног 

зеленог појаса према регулационој линији садњом ниског и средњег шибља и садњом дрвореда у појасу од 

10m. Остале површине затравити и уколико има могућности формирати пејзажне декоративне групне форме 

унутар комплекса у складу са садржајем објеката. 

 

Концептом озелењавања унутар граница плана: 

- Избегавати примену инванзивних врста 

- Максимално очувати постојећи фонд зеленила 

- Уређење јавних зелених површина повезати са улицом у целени. 

 

4.7. Услови за заштиту непокретних културних добара 

 

На подручју обухвата плана нема евидентираних заштићених културних добара. 

 

4.8. Услови и мере заштите и унапређења животне средине 

 

Применом адекватних мера у оквиру простора обухвата плана спречиће се загађивање и деградирање 

ваздуха, воде и земљишта. У складу са Законом о заштити животнр средине (Службени гласник РС, број 

135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС) приликом реализације планских решења 

подразумева се спречавање свих видова загађења. У циљу побољшања квалитета животне средине 

неопходно је на првом месту простор комунално опремити системом за одвођење отпадних вода на нивоу 

целог насеља и тактилних радних зона у ванграђевинском подручју насеља Жабаљ. 

 

Мере смањења аерозагађења: 

- успостављање мониторинга ваздуха и праћење добијених резултата, 

- формирање и одржавање зеленог појаса на парцелама осталог земљишта према регулацији, као и у 

оквиру јавних површина, 

- употреба обновљивих извора енергије, 

- адекватно одлагање отпада. 

 

Мере заштите од буке: 
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- постављање контролних пунктова за праћење нивоа буке, 

- поштовање граничних вредности о дозвољеним нивоима буке у складу са Законом о заштити од буке 

у животној средини (службени гласник РС, број 36/09 и 88/10) и прописима у вези наведеног закона, 

- укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката. 

 

Мере заштите вода: 

- изградња канализационе мреже сепаратног типа за насеље у целини, 

- одвођење атмосферских вода успостављањем јединствене мреже (отворених и затворених 

атмосферских канала) на нивоу насеља са адекватним техничким решењем за предтретман 

атмосферских вода са зауљених и запрљаних површина у складу са Уредбом о класификацији вода 

(Службени гласник СРС, број 5/68) и Правилником о опасним материјама у водама (службени 

гласник СРС, број 31/82), 

- Предвидети адекватно техничко решење за све планиране активности у циљу спречавања загађења 

површинских и подземних вода, као и промене водног режима. 

 

Мере заштите земљишта обухватају: 

- успостављање мониторинга земљишта, 

- проблем постојећег решења одвођења отпадних вода које упуштају у подземље решити изградњом 

канализације отпадних и атмосферских вода, 

- до изградње канализационе мреже одвођење отпадних вода решити преко водонепропусних 

септичких јама на парцелама власника и корисника, 

- неопходна контрола примене агротехничких и хемијских мера за заштиту биља да би се тло 

заштитило од потенцијалног загађења, 

- предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај 

хаваријског изливања материја у околину, 

- за одржавање саобраћајница у зимском периоду примењивати биоразградиве материјале. 

 

У циљу ефикасног управљања отпадом треба поштовати следеће мере: 

- контрола и превенција непланског депоновања отпада 

- стимулисање разврставања комуналног отпада од стране корисника простора на месту одлагања, 

- смањење количине отпада на извору, 

- подстицање рециклажне технологије. 

 

У зависности од врсте и количине чврстог отпада на парцели осталог земљишта предвидети адекватно место 

и амбалажу за одлагање отпада које ће се периодично односити на депонију отпада у Жабљу. За настали 

течни отпад предвидети посебне сепараторе масти и уља у складу са захтевима заштите животне средине и 

санитарних прописа. 

 

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је придржавати се Закона о управљању отпадом 

(Службени гласник РС, број 36/09 и 88/10), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања 

опасног отпада (службени гласник РС, број 92/10) и Правилника о условима и начину скупљања, транспорта 

и обележавцања опасног отпада који се користи као сировина или за добијање енергије (службени гласник 

РС, број 98/10). 

 

Мере заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења: 

- скупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада, 

- успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења, 

- спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала, 

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима, 

- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења, означавање извора нејонизујућих зрачења и 

зоне опасног зрачења на прописан начин, примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих 

зрачења, 

- придржавати се Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Службени 

гласник РС, број 36/09 и 93/12), Закона о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник РС, 
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број 36/09) и Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима (Службени гласник РС, 

број 104/09). 

 

4.8.1. Заштита природних добара 

 

У обухвату плана нема заштићених природних добара. 

 

4.9. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа 

 

Мере заштите од земљотреса 

 

Подручје насеља Жабаљ се налази у зони сеизмичке угрожености од 6о МCS скале (еквивалент VI степени 

по скали ЕМС-98) на повратни период од 95 година. Ради заштите од потреса максималног интензитета од 

од 6о МCS скале објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, број 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

Мере заштите од пожара 

 

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном 

удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом 

противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим 

објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС, број 111/09 

и 20/15) и подзаконским актима везаним за ову област. 

 

Мере заштите од удара грома 

 

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно 

распоређена и правилно уземљена. 

 

Мере заштите од поплава 

 

Заштита од поплава на подрчју обухвата плана обезбеђује се правилним одвођењем атмосферских вода које 

је описано у тачки 3.5.2. овог плана. 

 

4.10. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деце и старих особа 

 

Уколико инвеститор има у плану да у оквиру своје пословне делатности запосли лица са посебним поребама 

неопходно је да се у објектима у којима планира боравак ових лица обезбеди услове у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Службени гласник РС, број 

22/15), док се приликом пројектовања тих објеката (прилаз, вертикалне и хоризонталне комуникације) мора 

поштовати наведени правилник. 

У оквиру сваког појединачног паркиралишта у оквиру радног комплекса предвидети резервацију и 

обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом SRPS U.A9.204.  

 

5.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

5.1. Правила грађења у оквиру планираних намена 

 

Радни садржаји 

 

У оквиру ове намене планира се изградња објекта пољопривредне производње и складиштења 

пољопривредних производа, потребних пратећих и помоћних објеката који су неопходни за функционисање 

наведених садржаја, као компатабилних производних објеката, за коју важе следећа правила грађења: 
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- Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све 

садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом као и пратеће садржаје, уз 

обезбеђивање дозвољеног степена искоришћености земљишта и индекса изграђености;  

- Минимално растојање објеката од регулационе линије износи 10 m; 

- Минимално растојање објеката од суседних парцела које не припадају радном комплексу 

„Агроомега“ износи 10 m; 

- Минимално растојање објеката од суседних парцела у оквиру радног комплекса „Агроомега“ износи 

5,0 m, или половину висине планираног објекта; 

- Површина грађевинске парцеле износи минимално 2000,0m2 са ширином уличног фронта минимално 

20,0m;  

- Индекс заузетости парцеле: максимално 70%;  

- За сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз минималне ширине 

3,5m; 

-  Дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и изградња у 

комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни 

објекат или пословно-производно-складишни објекат;  

- објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите;  

- У оквиру грађевинске парцеле у зони радних садржаја дозвољена је изградња породичног стамбеног 

објекта, односно једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта;  

- Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: 

оставе, типске трансформаторске станице, мерно регулационе станице, ограда, бунари, 

водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.  

- Спратност објеката се одређује у складу са технолошким процесом производње и мерама 

безбедности;  

- у зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:  

- пословни: П, П+1, П+1+Пк;  

- производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње;  

- складишни: П, евентуално П+1;  

- економски: П;  

- изградња породичног стамбеног објекта дозвољена је максималне спратности П+1;  

- обавезна је примена заштитних растојања објеката и предузимање мера заштите животне средине у 

складу са законском регулативом;  

- објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу 

(међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то 

технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите;  

- међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0m; 

- на грађевинској парцели се обезбеђује паркирање свих теретних и путничких возила и бицикала, као 

и потребан манипулативни простор и складишта за сировине, репроматеријал и готове производе;  

- Интерне саобраћајнице пројектовати минималне ширине 3,5 m за једносмеран саобраћај, а за 

двосмеран минимално 5,0 m; 

- Прилаз парцелама може се предвидети преко интерних саобраћајница на парцелама радног 

комплекса истог инвеститора до реализације општинске друмске обилазнице минималне ширине 5,0 

m, као и користити постојеће прилазе са парцела јавне намене: 10963 и 10746/2 КО Жабаљ; 

- Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2m. Ограда на 

регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и 

транспарентне ограде. Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, 

комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 1,8m. Ограда, 

стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Радни комплекс 

могуће је и функционално оградити с тим да висина ограде мора бити једнаке висине или нижа од 

оне на регулацији. 
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5.2. Правила за опремање простора инфраструктуром 

 

5.2.1. Услови за реализацију саобраћајних површина 

 

За планирану општинску друмску обилазницу за реализацију је неопходно израдити посебну планску и 

пројектну документацију. 

 

5.2.2. Услови и начин прикључења за водну инфраструктуру 

 

Задржава се траса постојеће водоводне мреже у обухвату Плана. 

Пре отпочињања  било каквих радова у близини трасе водовода потребно је утрдити тачан положај 

водоводне мреже ручним алатом (без подбушивања и механичког ископа земље). 

Минимално одстојање за паралелно вођење нових траса других инсталација износи 0,5m, док је за укрштање 

минимално вертикално одстојање 0,3m. 

Забрањено је вођење инсталација изнад трасе водовода изузев укрштања, када је обавезно поставити 

инсталације у заштитну цев, а укрштање извести по могућству под правим углом (никако не мањим од 60о). 

Прикључење на водоводну мрежу извести према прибављеним условима од надлежног ЈКП „Водовод“ из 

Жабља. 

 

Атмосферске воде одвести делом у отворене јаркове испред северне границе предметне парцеле, а делом на 

зелене површине осталог земљишта предметне парцеле. 

 

До изградње мреже одвођења фекалних вода, фекалне воде одводити у водонепропусне септичке јаме.  

 

5.2.3. Услови за реализацију енергетске инфраструктуре 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

На простору обухвата плана задржавају се сви објекти електроенергетске инфраструктуре. 

Постојећи прикључци у обухвату плана се задржавају, а уколико дође до повећања потребе за максималном 

снагом обавезно је обраћање електродистрибуцији за потребе пројектовања и прикључења објеката који се 

планирају са већом снагом од прописаних у условима ЕПС Дистрибуције Нови Сад. 

Услови за изградњу нових ТС обрађени су тачки 3.5.3. овог плана. 

 

Гасоводна инфраструктура 

 

На простору обухвата плана задржава се постојећа гасоводна мрежа. 

Паралелно вођење других инсталација од мреже гасовода средњег притиска прописано је у Правилнику о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bar“ (Службени 

гласник РС, број 86/15) и обавезно је придржавати их се. У зонама где се гасовод укршта са саобраћајним 

површинама предвидети заштиту гасовада постављањем у заштитну цев. Радове у зони гасовода вршити 

уличним алатом и формирати радни појас тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где 

није заштићен. 

Прикључење на гасовод извести у свему према прибављеним условима ЈП „Србијагас“ који су саставни део 

документације овог Плана. 

 

Електронска инфраструктура 

 

Прикључење на мрежу електронских комуникација извести преко типског прикључка на проступачном 

месту на фасади објекта или до типског ормара, према условима локалног дистрибутера. 

 

6.0. ПРИМЕНА ПЛАНА 

 

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења за 

одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола. 
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Доношење овог плана омогућује парцелацију и препарцелацију у оквиру обухвата Плана. 

Обавезно је издвајање парцела за јавну намену – коридор општинске обилазнице. За парцеле остале намене 

током коришћења простора могуће укрупњавање и подела парцела према потребама инвеститора, према 

функционалним целинама или потребама за формирање нових комплекса у складу са пословном и развојном 

политиком власника комплекса, пројектима парцелације и препарцелације. 

 

Доношењем овог Плана престаје да важи План детаљне регулације дела дела блока 34 у КО Жабаљ - радни 

комплекс у делу који се односи на парцеле: 7293/1 и 7294/3 КО Жабаљ. 

 

Након доношења план се испоручује у три истоветна примерка на потпис и оверу; по један примерак се чува 

у Скупштини општине Жабаљ, један примерак у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и 

саобраћај општинске управе Жабаљ, где се чува и документациона основа овог плана, и један примерак у 

архиви обрађивача плана. 

 

 

В – ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Катастарско топографска подлога са границом обухвата Плана………………. Р=1:2500 

2. Положај простора ПДР са изводом из ППО Жабаљ  

3. Детаљна намена површина постојећег стања у обухвату плана ...................Р=1:2000 

4. Планирана намена површина са поделом на карактеристичне целине...... Р=1:2000 

5. Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским елементима… Р=1:2000 

6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом.........................Р=1:2000 

7. План грађевинских парцела са смерницама за спровођење........ ................Р=1:2000 

 
На основу члана  46.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 39. тачка 

10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018), Скупштина општине Жабаљ 

на својој 28. седници одржаној 03.12.2018.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ МНАДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

Утврђује се престанак мандата   директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“  

Милана Дамјановића,  због подношења оставке. 

 

2.  

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-139/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 
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На основу члана  52.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 39. тачка 

10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018), Скупштина општине Жабаљ 

на својој 28. седници одржаној 03.12.2018. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА В. Д. 

ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

РАДОВАН ПЛАЧКИЋ, дипл. инг пољопривреде  из Жабља ЈМБГ _____________ именује се В.Д. 

ДИРЕКТОРА Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“, до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на мандатни период до годину дана од дана доношења 

овог решења.   

2. 

Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-140/2018-I   

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р.  

 

На основу члана 12. став 3., члана 13. став 2.  и члана 16. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“ број 119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 18/2018), Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 03.12.2018. 

године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

утврђује се престанка мандата   председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод 

општине Жабаљ“  Душанка Џамбас због подношења оставке. 

 

2.  

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-127/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р.  
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На основу члана 12. став 3., члана 13. став 2.  и члана 16. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“ број 119/12) – у даљем тексту: Закон и члана 39. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 18/2018 пр.текст), Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 

03.12.2018.  године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ ЖАБАЉ 

 

1. 

За председника Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ на период до 

истека мандата  надзорног  одбора  ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ Жабаљ именује се:  

 

Драгана  Џамбас  председник – представник локалне самоуправе, 

 

2.  

Ово решење  објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 02-137/2018-I ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Жабаљ на својој 28.  седници одржаној 03.12.2018. године  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,  УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ОПШТИНИ ЖАБАЉ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ 

  

1. 

Разрешава  се Комисија за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Жабаљ за 2017.  и 2018.  годину у следећем  саставу:  

 

1.dr vet. med.  Владимир Чонкић, члан Општинског већа-председник,  

2. дипл. правник Петар Самоловац, Општинска управа  - заменик председник, 

3.Синиша Тривуновић, геодетски техничар - члан,  

4.Јелена Вујков, dipl ecc – члан, 

5.Маринко Колбас, машински техничар – члан. 

6. Драган Ресановић, машински техничар из Жабља – члан и 

7. Горан Николин, дипл. инжењер информатике – члан и 

 

Дужности секретара разрешава се Марија Тодоровић, дужности заменика секретара Љиљана Узелац, а 

дужности техничког секретара Снежана Милаковић. 
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2. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                  

Број: 02-138 /2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
    Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 39. тачка 22.  Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 18/2018 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Жабаљ на својој 28. седници одржаној 03.12.2018.  године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,  УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ 

  

1. 

Образује се Комисија за израду предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Жабаљ за 2019. и 2020. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

2. 

Комисију чине председник, заменик председника и пет чланова. 

Комисија има секретара. Секретар Комисије има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Комисија има техничког секретара. 

3. 

У Комисију се именују: 

1.dr vet. med. Владимир Чонкић, члан Општинског већа - председник,  

2.дипломирани економиста Петар Симић, Општинска управа  - заменик председника, 

3.Синиша Тривуновић, геодетски техничар,  - члан 

4.Јелена Вујков, дипломирани економиста – члан, 

5.Маринко Колбас, машински  техничар –члан. 

6. Драган Ресановић, машински техничар из Жабља  – члан. 

7. Горан Николин, дипл. инжењер информатике – члан. 

 

За секретара Комисије именује се Петар Самоловац, а за заменика секретара Љиљана Узелац. 

За техничког секретара Комисије именује се Снежана Милаковић. 

 

4. 

Задатак Комисије је да: 

1.  изради предлоге програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Жабаљ за 2019. годину и за 2020. годину  (у даљем тексту: предлози програма), којима ће се 

утврдити: 

− врста и обим радова које треба извршити, 

− динамика извођења предвиђених радова и улагања средстава и 

− подаци који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у општини 

Жабаљ. 

5.  

Комисија је у обавези да предлоге програма  изради и достави Скупштини општине на доношење. 
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6. 

Посебним актом Председника општине утврђује се право на накнаду за рад и висина накнаде за рад 

председника, заменика председника и члана Комисије. 

 

7. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                     

Број: 02-132/2018-I 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

   Радован Чолић с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

На основу члана 70. тачка 10. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 18/2018) 

Председник општине, дана 02.10.2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног 

комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“ дел. број 463-1/18 од 01.10.2018. године. 

 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     

Број: 023-67/2018-IV 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

   Чедомир Божић с.р. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

На основу  члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информцијама од јавног значаја („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), члана 21. став 1. Одлуке о 

организцаији Општинске управе („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2010, 3/2011, 9/2015, 46/2016 и 

19/2017) начелник Општинске управе доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. 

Дејан Бороја, дипомирани правник, запослен у Општинској управи на неодређено време, распоређен на 

радно место Руководилац Одељења за заједничке стручне пслове, одређује се за службено лице овлашћено 

за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућеним Општинској 

управи, почев од 20.11.2018. године. 
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2. 

Овлашћено лице из тачке 1.овог решења, у складу са Законом: 

1.прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документа који 

садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев 

решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом, 

 

2.предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача 

информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења. 

 

3. 

На поступак по захтевима за приступ  инфромацијама од јавног значаја примењују се одредбе закона којим 

се уређује општини управни поступак. 

 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 112-1-10/18-III 

Дана:19.11.2018. године 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Стеван Деспотов с.р. 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 60 

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 
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