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KLASA: 008-01/19-02/53 
URBROJ: 2188/07-19-02/03 
Nuštar, 30. svibnja 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nuštar, 

održane dana 30. svibnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati 
 

Sjednicu je sazvao Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nuštar, gospodin Dario Novak, Pozivom, 
KLASA: 008-01/19-02/51 URBROJ: 2188/07-19-02/03 od dana 24. svibnja 2019. godine. 
 
Sjednici su nazočili: 
 

1. DARIO NOVAK 
2. ZDRAVKO SESAR 
3. KATARINA POPOVIĆ 
4. JOSIP PAP 
5. MATEJ VRSELJA 
6. MARTINA JOZIĆ 
7. MARINKO SUTON 
8. NEDELJKO MUDNIĆ 
9. IVAN MILIĆ 
10. KLAUDIJA WILD 
11. IVAN ŽEKO 

 
Sjednici nisu nazočiili:  

1. DARKO ČULJAK 
2. IVICA GILJA 
3. JOSIP SREDNOSELEC 
4. TOMISLAV VELIĆ 
 

 
 
 
 
Osim vjećnika sjednici su nazočili: 
1. HRVOJE DRINOVAC – općinski načelnik Općine Nuštar 
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2. JOSIP IVANKOVIĆ -  referent za računovodstevno – financijske poslove  
  
Zainteresirana javnost:   Stjepan Andabak 
 
Zapisničar: Ana Papac, dipl. iur. 
 
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dario Novak. Pozdravivši nazočne vijećnike, 
predsjednik Vijeća je utvrdio da postoji kvorum te daje zapisnik s 24. sjednice na raspravu. 
 

Predsjednik vijeća daje zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća na  glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
                                                 Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Predsjednik vijeća predlaže dopunu dnevnog reda, a to je točka 6. Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu, molio bih g. Ivankovića da objasni o čemu se radi. 
Gospodin Ivanković: Po staroj Odluci o komunalnom doprinosu oni koji su dobili građevinski 
materijal od ministarstva bili su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa. U ovoj Odluci to nisam 
naveo pa ako želite da unesemo kako je i bilo da su oni oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa pri 
izgradnji kuće. 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje točku 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu kao dopunu dnevnog reda: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Točka 6. usvojena je jednoglasno kao dopuna dnevnog reda. 

 
                   Predsjednik Općinskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje: 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
Prihvaćeni dnevni red glasi: 

1. Aktualni sat 
2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za razdoblje od 

01.01.2018.-31.12.2018. 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 
4. Prijedlog Odluke o određivanju naknade članovima proširenog izbornog povjerenstva za izbor 

članova vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar 
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5. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Predškolske ustanove 
„Vrtuljak“ u Nuštru 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Točka 1. Aktualni sat 
 
 
Načelnik: pozdravljam sve vijećnike. Potpisali smo dva ugovora, jedan s Ministarstvom kulture o 
korištenju sredstava javnih potreba u kulturi za 2019. god. u iznosu od 190.000,00 kn, drugi s 
Ministarstvom regionalnog razvoja, dobili smo sufinanciranje od 150.000,00 kn, projekt je vrijedan 
470.000,00 kn. Na raspisani natječaj Vinkovačkog vodovoda za Projekt Vodospreme u Nuštru, 
otvaranje ponuda je 03.06.2019., vrijednost investicije 6.150.000,00 kn, radovi bi trebali biti izvršeni 
do 11. mjeseca 2020. godine, vodosprema u Nuštru napokon kreće. Regionalni vodovod za Marince – 
natječaj ide za mjesec dana. S Hrvatskim vodama, Vodoslivnim područjem Vuka dogovorene su 
košnje kanala u podolinama i ličkom kraju. Od Henrikovaca prema leniji kod repetitora je probijena 
lenija koja je i nekad postojala, lenija široka 17 m, probili smo ju ponovno jer tamo ima puno pivskog 
ječma koji će se vršiti za 10-15 dana, a ovom sadašnjom se neće moći izvoziti, šleperi neće moći ući u 
leniju. Odrađene su braniteljske igre točnije Dvanaest redarstvenika u organizaciji udruga branitelja 
VSŽ. U pripremi je projekt Operacije 4.3.3. Ulaganje u izgradnju šumskih cesta, rečeno je da ćemo ići 
s Općinom Jankovci međutim Općina Jankovci nije šumoposjednik, mi smo se upisali kao 
šumoposjednici za česticu šume u Marincima i dobivamo puls pri prijavi projekta. Pripremamo 
projektnu dokumentaciju od zadnje kuće na izlasku iz Cerića, lenija koja vodi kroz šumu do 
Jankovaca, 1.000.000,00 eura je 100% financiranje. Bio je javni natječaj za javne radove, bilo je 22 
zahtjeva, odabrano je devet žena, dvije žene su nam vratili, nisu ispunjavale uvjete, vodili smo se da 
zaposlimo starije osobe, preko 50 godina jer za njih dobivamo 100% financiranje. Zadnjih 10 dana 
imamo dva inspekcijska nadzora, jedan je na anonimnu prijavu, došla je građevinska inspekcija, a 
drugi je protupožarni inspektor koji dolazi sutra, odradili smo neke stvari. Dobili smo zahtjev Tvrtke 
Delta drvo vl. Ružice Suton. Općina Nuštar je 2013. god. sklopila Ugovor o poslovnoj suradnji s 
Ivanom i Dragom Suton za zakup dijela dvorca gdje je obitelj Suton otvorila starački dom „Mali 
dvorac“. Dom je otišao u stečaj, obitelj je otvorila novo poduzeće, ali s drugim vlasnikom -  Ružicom 
Suton i traže Aneks Ugovora. Nisam ga potpisao, s g. Dragom Suton sam dogovorio da nam donese 
Ugovor koji je potpisan 2013. god. u kojem se navodi kako se zakup poslovnog prostora  može 
iskompenzirati s onim što je uloženo u obnovu doma. Gospodin Drago je bio ovdje i rekao sam mu da 
donese račune kako bi iskompenzirali zakup, rekao je da će donijeti pa kad iskompenzira zakup ja ću 
se još posavjetovati. Zvali smo tri pravnika – tri različita tumačenja, javni bilježnik isto, pročelnica je 
zvala javnog bilježnika koji je ovjerio taj Ugovor, jedan kaže da možemo ići na aneks drugi da ne 
možemo. Početkom 7. mjeseca imamo Memorijal „Andrija Andabak“, 06. i 07.07., svake godine je 
problem oko organizacije. Jučer sam dobio dopis od Županije, ne znam zna li Stjepan za ovo. Do ove 
godine se svake godine išlo na radni sastanak u Županiju gdje je Županija preuzimala inicijativu da 
bude pokretač Memorijala uz sufinanciranje svoje i naše, međutim ove godine su to prebacili sve na 
nas. Zvao sam župana, otišao je u Slovačku na poslovni sastanak, tražio sam razgovor s njim i 
gospodinom Marinkom Beljom da se dogovorimo i svakako obitelj Andabak ide samnom na taj 
sastanak. 
Gospodin Mudnić: parking groblje Cerić, je li izrađena projektna dokumentacija, hoće li biti ove 
godine? 
Načelnik: dobio sam kritiku iz Cerića da trošim proračunske novce, da se ne prijavljujem na natječaje, 
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da bi to HDZ sve napravio preko EU sredstava da je na vlasti. Nažalost, sredstva Ministarstva 
graditeljstva su otišla u općine gdje je HNS i SDSS. Mogu vam donijeti popisnu listu koja općina je 
koliko dobila od Ministarstva regionalnoga razvoja, mi smo dobili 150.000,00 kn, meni je to malo. 
Parkiralište grobljansko u Ceriću nije predviđeno u proračunu, u projektnoj dokumentaciji fale još dva 
dokumenta da bi bila zgotovljena. Kad bude gotova ako bude otvoren natječaj mi ćemo se prijaviti. U 
proračunu ima novaca i bit će, ali ćemo prije toga morati odraditi rebalans ako se odlučimo za 
parkiralište u Ceriću. 
Gospođa Popović: vezano za vrtić, pokušala sam razgovarati s izvođačima radova i vidjeti kako 
napreduju radovi i kako je to izvedeno. Moram izraziti nezadovoljstvo i svoje i ravnateljice vrtića. 
Neki radovi su se odradili kako je u projektu naznačeno, a neki, kažu da su u skladu s projektom, ali 
nisu po sigurnosnim standardima predškolske ustanove. Npr. ne može biti utičnica na visini 30 cm za 
malu djecu, da tete i ravnateljica nisu urigirale to bi ostalo na toj visini, okapnice koje završavaju na 
betonskoj terasi, voda se cijedi na tu terasu gdje djeca izlaze, staklo mora biti po standardima, ako se 
dijete zaleti u njega ili se razbije ne smije se rasipati, to staklo nije stavljeno. Tko će odgovarati za 
stvari koje se nisu ispoštovale, a po projektu su i za one koje su po projektu, a nisu po standardu? 
Načelnik: projektnu dokumentaciju je radilo Torzo. Kad smo došli vidjeli smo da su utičnice nisko, 
utičnice su podignute iako postoje zaštite za takve utičnice. Okapnice od rina na terasi ako smrzne, ne 
znam idu li djeca zimi van da bi mogla pasti, a staklo je samo na jednim vratima i to na izlasku iz 
prostorije u kojoj se objeduje nemojte me držati za riječ. Prozori su rađeni kakvi su bili, nismo ih 
podzidavali nego smo išli na standardne dimenzije koje su već bile, vidjet ćemo još s nadzorom što se 
može ispraviti. Nadzor ne dođe samo na kraju, u nekoliko navrata smo bili zajedno s izvođačima, 
izvođač je Planum iz Vukovara koji ima podizvođača firmu iz Privlake. Zajedno smo obilazili 
gradilište, nedostaci su se uklanjali. Nažalost, sada ne rade ništa jer čekamo fazu zatvaranja vrtića 
kako bi oni mogli probiti vrtić i raditi nutarnje radove. Krajem 7. mjeseca bi ušli u vrtić i napravili te 
nutarnje radove da do 1.09. vrtić bude spreman za prihvat većeg broja djece. 
Gospođa Popović: ako možete vi u dogovoru s ravnateljicom i nadzorom uputiti da se to na vrijeme 
otklanja, da ravnateljica zna kome da se obrati. 
Načelnik: ravnateljica zna kome da se obrati, investitor je Općina Nuštar, ako ima kakvih problema 
može doći ovdje. 
Gospođa Wild: prošli put smo govorili o zamolbi Srećka Šimunovića o prodaji nekretnine. Načelno je 
bio dogovor da će se izvesti procjenitelj i da ćemo na sljedećoj sjednici imati konkretnu informaciju, je 
li to isplativo kupiti ili prodati. 
Načelnik: razgovarano je s procjeniteljem, rečeno je koja je čestica, nažalost nismo dobili odgovor 
koja je cijena te nekretnine. S gospodinom Srećkom je razgovarano prekjučer, njegov odgovor je bio: 
„ako ne želite prodati vi meni, prodat ću ja vama pa onda vi poklonite tu česticu Meso-radu“. 
Gospodin Pap: počela je sezona prodaje voća i povrća, može li se zaštiti domicilne proizvođače? 
Načelnik: zaštićeni su od prošle godine, ako nije OPG s područja Općine Nuštar ne izdajemo 
odobrenje. 
Gospodin Pap: što je s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem? Je li itko platio kamate 
za zakasninu zakupa poljoprivrednog zemljišta? 
Načelnik: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ide večeras na web stranicu, 15 dana na 
javnu raspravu, nakon 15 dana ide na sjednicu Općinskog vijeća i prema Ministarstvu. Kamate nitko 
nije platio, nismo ih ni obračunali nikome jer velikih dužnika nema. Imamo jednoga dužnika, to je 
Rade Šakić. 
Gospodin Pap: jel plaćaju godišnje ili polugodišnje? 
Gospodin Ivanković: ovisno od ugovora, zakup jednom godišnje, a prodaja zemljišta dva puta 
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godišnje. 
Gospođa Popović: kakva je situacija i planovi za Monosterium i ostaje li direktor koji jest? 
Načelnik: bila je anonimna prijava, pozvan sam u  krim policiju na razgovor, radi se o nekih 
200.000,00 kn, sjećate se kad je firma bila blokirana s 209.000,00 kn da je u tom trenutku u firmi na 
računu bilo nekih sredstava koja je Porezna odmah pokupila odnosno imali su naplatu grobne naknade 
i dimnjačarskih usluga. Običaj je da Monosterium dostavlja račune sa specifikacijom i s radnim 
nalozima zadnji dan u mjesecu. U rujnu 2018. sam zatražio od njih da ne bi došlo do problema s 
isplatom plaća djelatnicima da nam dostave račune za pola mjeseca jer ti isti djelatnici ako ne dobiju 
plaću do 5. u mjesecu oni ne idu kod Slavena nego dođu meni kući. Oni su do 15.09. ispostavili račun 
40.000,00 - 45.000,00 kn da bi se Porezna namirila. Danas je 30. svibnja, direktor vjerojatno zna da 
mora predati financijsko izvješće ako ne preda do 10. lipnja sazvat ćemo NO. Na zadnjem sastanku 
NO je bio naputak da se direktor smijeni, ja to nisam odradio već čekam njegovo polugodišnje 
izvješće pa ćemo  sazvati NO i vidjeti što dalje. 

 
Točka 2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 
razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. 
             
Gospodin Ivanković: pozdravljam sve, sve sam napisao i objasnio, tu sam za pitanja. 
Gospodin Žeko: pozdravljam sve prisutne. Na proračun sam stavio četiri amandmana, dva koja su 
posebno značajna: novorođeno dijete s 1.000,00 na 3.000,00 kuna i ŠRC „DVORAC“ ukupno 
300.000,00 kuna u 2018. godini. Svi su usvojeni i ja sam prihvatio proračun, prihvatit ću i ovo 
izvješće. Kad smo planirali prihodovnu stranu, planirali smo ju sa 16.059.000,00 kn onda je bio 
rebalans pa smo došli do ukupno 22.557.000,00 s viškom iz 2017. god. 1.467.000,00 kn. Što se tiče 
poreza na dohodak koji je kompletno pripao JLS i on je veći za otprilike 7.800.000,00 kn i to je dobro. 
Ono što nije dobro, to su pomoći unutar subjekta opće države 8.020.000,00 kn, ostvareno 28%. Zato 
nam i je ukupna prihodovna strana manja za negdje 5.000.000,00 kn i zato je izvršenje prihodovne 
strane 74% s čime nisam zadovoljan. Povrat poreza je za trećinu manji, prihodi od imovine su tu 
negdje. Što se tiče rashodovne strane, ona je ostvarena sa 69% s čime nisam zadovoljan. 
Gospodin Ivanković: prihodi su manji zato što do danas još nismo dobili kune za reciklažno dvorište, 
za vrtić i za Projekt „Zaželi“, a rashodi su veliki zato što sam planirao da će biti cijeli vrtić i cijelo 
reciklažno dvorište međutim oni su napravili 30/40 %. Mi moramo platiti da bi tražili novce. 
Gospodin Žeko: ostale usluge, planirano 587.000,00, 410.000,00 izvršenje, koje su to? 
Gospodin Ivanković: geodetsko-katastarske usluge, računalne, grafičko-tiskarske usluge. 
Gospodin Žeko: djela likovnih umjetnika, spomenik – 117.000,00 kn, je li to samo spomenik ili? 
Gospodin Ivanković: samo spomenik. 
Gospodin Žeko: održavanje drvoreda – 178.000,00 kn, planirano 100.000,00 kn? 
Gospodin Ivanković: rezanje manjim dijelom, a većinom su sadnice, Cerić jedna i druga strana 
Gospodin Žeko: najviše me boli tekuće održavanje poljskih puteva, 300.000,00 planirano, 246.000,00 
ostvareno, to bih ja malo srezao. Općina Nuštar nije zadužena, nemamo proračunsku zalihu. Mi u 
izvješću za 2016., 2017.i  2018 imamo u prosjeku 1.500.000,00 kn suficita proračuna, ja bih to 
izdvojio u proračunsku zalihu kad nam nešto zatreba.  
Gospođa Popović: pozdravljam prijedlog g. Žeke za proračunske zalihe. Zamolba za sve vijećnike ako 
bi mogli razmotriti situaciju u svezi s obnovom vrtića. Trenutne okolnosti su da imamo tri skupine 
djece, a fali nam jedan odgajatelj. Budući da ćemo imati još djece i radi se na proširenju, vjerojatno će 
biti  i četiri skupine prema Zakonu i pedagoškom standardu fali nam još dva odgajatelja, kuhar, 
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pomoćni kuhar i spremačica, sumnjam da vrtić to može financirati pa ako bi se moglo razmisliti o tom 
povećanju. 
Načelnik: to povećanje ćemo napraviti u proračunu za 2020. god., a za 2019. god. vrtić ima nekih 
svojih sredstava u rezervi koje čuvaju, ako bude zaškripilo Općina je tu. Kakvu Odluku bude donijelo 
Upravno vijeće prenijet će Općinskom vijeću koje će ju staviti na sjednicu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 
 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 4 
 

Odluka nije usvojena. 
 

Točka 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku  na glasovanje: 
 

''ZA'' – 7 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 4 
 

Odluka nije usvojena. 
 

 
Točka 4. Odluka o određivanju naknade članovima proširenog izbornog povjerenstva za izbor 
članova vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar 

Načelnik: na prošloj sjednici smo donijeli Odluku o naknadi za predsjednike, zamjenike i članove, ali 
nismo za prošireno izborno povjerenstvo. Prijedlog je 300,00 kn 
 

 
Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje: 

 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
 

Točka 5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Predškolske  ustanove 
„Vrtuljak“ u Nuštru 
 
Načelnik: na osobni zahtjev vijećnice Katarine Popović za razrješenjem s dužnosti člana Upravnog 
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vijeća Predškolske ustanove „Vrtuljak“ u Nuštru, idemo na prijedlog novog člana ako netko ima 
prijedlog. 
Gospodin Vrselja: ispred Povjerenstva za izbor i imenovanje predlažemo da gospođu Popović 
zamijeni gospođa Martina Jozić. 
 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže Martinu Jozić za člana Upravnog vijeća Predškolske 
ustanove „Vrtuljak“. 
 
Gospođa Popović: samo bih vas uputila u trenutni prijedlog plana upisa u Predškolsku ustanovu 
„Vrtuljak“ to je za pedagošku godinu 2019./20. redoviti 10-osatni program. Trenutno je situacija do 
završetka ovih radova za ove tri skupine: mlađa skupina – djeca od 17 mj. do 3. godine života – broj 
djece 20, novoprimljenih – 9, srednja skupina – djeca od 4 i 5 godina – 25, novoprimljenih 12 i starija 
skupina – djeca od 6 i 7 godina – 31, nema novoprimljenih. Ako bi sada bilo 4 skupine tu može stati 
još 19 starije djece. Bilo bi dobro da načelnik kaže, jesmo mi sigurni da će radovi biti gotovi, jer 
moramo donijeti odluku o upisu broja skupina 3 ili 4. 
Načelnik. Imamo rok do 01.09. da završimo, ja ne mogu garantirati, nastojat ćemo završiti nutarnje 
radove do 01. 09. Ravnateljica će s Upravnim vijećem donijeti odluku koliko skupina treba biti. 
Gospođa Wild: zbog čega nema jasličke skupine? 
Gospođa Popović: zbog pedagoškog standarda. 
Gospođa Wild: S obzirom da će se više djece primiti, jel ima neki kriterij koja djeca će imati prednost? 
Gospođa Popović: imaju prednost djeca koja već imaju u vrtiću brata ili sestru. Zamolila me 
ravnateljica da napomenem i to da se u vrtiću ne plaćaju rezervacije po upisu djeteta koje ne krene 
odmah u vrtić nego krene npr. od 1. ili 2. mjeseca, znači ono ne plaća vrtić do trenutka dok ne krene u 
vrtić, da li  i kao vijeće smatrate da bi se te rezervacije možda trebale plaćati, pola iznosa, jer to je 
zauzimanje mjesta? 
Načelnik: po meni je to stvar Upravnog vijeća vrtića, neka ono donese odluku hoće li se rezervacije 
plaćati odnosno koliko. 
Gospođa Wild: naš vrtić ima kolektivni godišnji u 8. mjesecu, mnogi roditelji ne mogu dobiti godišnji 
u 8. mjesecu, jel se ikad o tome razmišljalo? Postoji li mogućnost za djecu koja ne borave cijeli dan u 
vrtiću nego npr. od 8-12h da se i to regulira? 
Gospođa Popović: ima, sad je to regulirano i ako je dijete bolesno ili izostaje manje se plaća. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja u sastavu: Mesić, 
Sesar i Vrselja o imenovanju Martine Jozić za novog člana Upravnog vijeća Predškolske ustanove 

„Vrtuljak“ Općinskom vijeću na glasovanje: 
 

''ZA'' – 11 
''PROTIV'' – 0 

''SUZDRŽANI'' – 0 
 

Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
 
 

Točka 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Gospodin Ivanković: kad sam radio Odluku o komunalnom doprinosu napravio sam previd, znači 
osobe koje dobiju ugovor o darovanju građevinskog materijala, mlade obitelji bile su oslobođene 
komunalnog doprinosa, e sad ima jedna caka, ako mi njih oslobodimo plaćanja komunalnog doprinosa  
mi moramo navesti da smo mi platili umjesto njih, a ako stavimo da im je komunalni doprinos 1 kunu 
mi ne moramo ništa objašnjavati. Moj prijedlog je radi državne revizije da bude 1 kunu. 
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Predsjednik Općinskog vijeća daje Odluku na glasovanje: 

 
''ZA'' – 11 

''PROTIV'' – 0 
''SUZDRŽANI'' – 0 

 
Odluka je usvojena jednoglasno. 

 
Predsjednik vijeća: naši prijatelji iz Baške pozvali su nas na Dane Općine 24.06.2019., kreće se 23.06. 
trebali bi se što prije izjasniti tko bi išao. 
 
 
Sjednica je završila u 20.35 sati i snimana je diktafonom te će nakon usvajanja zapisnika cijela 
sjednica biti dostupna na stranici Općine Nuštar www.nustar.hr, točnije You Tube kanal Općine 
Nuštar. 
 
 
 
Zapisničar 
Ana Papac, dipl. iur. Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dario Novak 
 

_____________________                                                                      ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


