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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540750-Otpremninu-hoce-tek-svaki-peti-u-

firmama-u-stecaju 

Otpremninu hode tek svaki peti u firmama u stečaju 

AUTOR: Z. Radovid  

Radnici u 188 preduzeda sa spiska za stečaj nisu zainteresovani za socijalni program. Svi oni koji se ne 
prijave, mogli bi da ostanu bez posla, ali i bez para 
 

U preduzedima koja su na spisku za stečaj radilo je 5.000 ljudi, ali je do sada samo 1.100 zaposlenih izrazilo 
želju da dobije socijalni program. Ministarstvo privrede je apelovalo na radnike iz ovih 188 firmi da se prijave, 
jer je to preduslov da bi mogli da dobiju otpremnine. Oni koji se ne prijave, mogli bi ostati i bez posla i bez 
para. 

- Preduzeda su dužna da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja Agencije za privatizaciju, sprovedu 
anketu za socijalni program - kaže Dragan Stevanovid, državni sekretar u Ministarstvu privrede. - Pošto su sve 
firme obaveštene u drugoj polovini februara, rok od 60 dana polako ističe. Taj program ne može da se menja, 
niti rokovi mogu da se prolongiraju i ukoliko ne iskoriste ovu šansu, radnici u preduzedima koja de u stečaj 
mogli bi da ostanu bez bilo kakve naknade za socijalne programe. 

Sindikati uopšte nisu iznenađeni zbog slabog odziva zaposlenih. Ranka Savid, predsednica Asocijacije slobodnih 
i nezavisnih sindikata, smatra da radnici sigurno još veruju u spas svojih preduzeda u kojima su proveli 
decenije. 

- S druge strane, potpuno su svesni da pare od otpremnina kratko traju, a da su isuviše male da bi otpočeli svoj 
biznis - kaže Savideva. - Veliki problem Srbije jeste manjak radnih mesta i nemogudnost novog zapošljavanja. 
Svi ovi ljudi su svesni da gubitkom i ovakvog posla, novi nede nadi. Radi se uglavnom o ljudima pedesetih 
godina, koji nemaju uslove za penziju, a znaju da su male šanse da ih neko ponovo zaposli. 

Predsednica ASNS napominje da de svi koji se ne odluče za otpremnine pokušati da ostanu u preduzedu. 

- Oni i sada pokušavaju da dobiju što preciznije podatke i raspituju se da li ima šanse da firma nastavi sa radom 
- priča Savideva. - Uostalom, i nadležni ih ubeđuju da stečaj nije kraj za preduzeda. Eto još jedne obaveze Vladi i 
ministrima da ono što olako obedavaju i ispune. 

UCENjUJU ZAPOSLENE 

- Uopšte ne čudi podatak da se za otpremnine do sada prijavilo samo 1.100 ljudi, jer kod nas je praksa da i ono 
što je dobro zamišljeno, realnost pokvari - napominje Ranka Savid. - U nekim preduzedima su radnike ucenjivali 
da prvo potpišu sporazume da se odriču potraživanja neispladenih zarada, da bi dobili otpremnine. Trebalo je 
da obedaju da nede tužiti preduzede, odnosno da de povudi tužbu, ukoliko su je ranije pokrenuli. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540750-Otpremninu-hoce-tek-svaki-peti-u-firmama-u-stecaju
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540750-Otpremninu-hoce-tek-svaki-peti-u-firmama-u-stecaju
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540675-Odblokiran-Kostolac-postignut-usmeni-

dogovor 

Odblokiran Kostolac, postignut usmeni dogovor 

AUTOR: D. N. 

Predstavnici sindikata i ministar Antid se dogovorili. Tri preduzeda izuzimaju se sa liste za privatizaciju 
 
Od četiri izdvojena preduzeda u Kostolcu, sa liste za privatizaciju izuzede se "Autotransport", PRIM i "Georad", 
dok de Kostolac usluge imati zamrznut status do 31. decembra. Ovako glasi usmeni dogovor koji su u 
Kostolcu u petak postigli ministar energetike Aleksandar Antid i sindikati četiri preduzeda, koja od utorka 
blokiraju puteve uz zahtev da se vrate u sastav EPS-a, iz koga su izdvojena pre 10 godina. 
 
- Ovo je samo usmeni dogovor, postignut u načelu, bez ikakvog potpisivanja bilo kakvog dokumenta. Naredni 
korak u postizanju konačnog dogovora bide preduzet u ponedeljak, na sastanku u Ministarstvu energetike u 
Beogradu, gde de se dogovoriti o izradi studije opravdanosti povratka naših preduzeda u EPS - rekao je 
predstavnik sindikata "Autotransporta" Borislav Nikolid. 

Osim toga, radnicima ovih preduzeda obedano je da de im se u narednom periodu obezbediti određeni poslovi 
za TE-KO "Kostolac", kako bi mogli da ostvare sigurnu zaradu. Sindikalci su izjave medijima davali tokom 
kratkotrajnih izlazaka iz sale za sastanke, koji je trajao i u vreme zaključenja ovog broja, pa nije bilo mogude 
čuti i izjavu samog ministra. Sastanku su prisustvovali i Dragan Jovanovid, izvršni direktor EPS-a, Goran Horvat, 
direktor TE-KO "Kostolac" i Perica Mojovid, direktor "Autotransporta", u čijim se prostorijama održao ovaj 
skup. 
Da podsetimo - oko 1.500 radnika četiri izdvojena preduzeda od utorka su počeli sa blokadom svih prilaznih 
puteva Kostolcu, parkiranjem teške mehanizacije, uz zahtev da se što pre vrate u sastav EPS-a. Oni su seu 
petak dogovorili da tokom vikenda blokada bude obustavljena, a da li de se nastaviti naredne sedmice, znade 
se u nedelju. Pošto de tokom vikenda putevi biti prohodni, to de omoguditi nesmetan rad u Termoelektranama 
i kopovima "Kostolac", koji je do sada bio otežan, jer su blokade izazivale kašnjenja zaposlenih u elektranama i 
na površinskom kopu "Drmno". 
 

RADNA GRUPA 

U ponedeljak de, kako je kazao Nikolid, biti formirana radna grupa kojom de rukovoditi ministar Antid, 
predstavnici sindikata i direktori, a njen zadatak je da se još jednom pregleda dokumentacija o opravdanosti 
pripajanja tih preduzeda EPS-u. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:540827-Svaki-deveti-radi-na-crno 

Svaki deveti radi na crno 

AUTOR: M. Lj. POPOVID  

Kontrola Inspekcije rada pokazala da deo poslodavaca ne prijavljuje zaposlene. Najviše propusta bilo na 
gradilištima. Prekršajne prijave napisane za 40 firmi 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540675-Odblokiran-Kostolac-postignut-usmeni-dogovor
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540675-Odblokiran-Kostolac-postignut-usmeni-dogovor
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:540827-Svaki-deveti-radi-na-crno
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U vanrednoj kontroli inspektori rada "ulovili" su 143 radnika bez ugovora o radnom odnosu koji su bili uposleni 
u ugostiteljskim objektima, privatnim školama i na gradilištima širom prestonice. Protiv neodgovornih 
poslodavaca podneto je 40 prekršajnih postupaka. Najviše radnika na crno pronađeno je u građevini. 

Skoro stotinu inspektora rada obišlo je ukupno 211 preduzeda i pretresalo 1.186 zaposlenih. 

- Zbog prekršaja u oblasti radnih odnosa bide kažnjena 32 poslodavca, a njih 18 napravilo je propuste u oblasti 
bezbednosti i zdravlja na radu - rekli su nam u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. - Najvedi 
broj neprijavljenih radnika "nađeno" je na gradilištima - 120 neimara. 

Inspektori su doneli i rešenja o otklanjanju nepravilnosti i naložili su poslodavcima zasnivanje radnog odnosa 
sa onima koji su pronađeni bez papira. 

- Kada su u pitanju nebezbedni uslovi rada, najviše propusta odnosi se na ispitivanje električnih instalacija, 
ispitivanje uslova radne okoline na radnom mestu, donošenje akta o proceni rizika... - objasnili su nam u 
Ministarstvu. - Takođe, inspektori rada su doneli i osam rešenja o zabrani rada zbog neosposobljenosti 
zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, kao i zbog neposredne opasnosti po život i zdravlje. Naime, na mnogim 
gradilištima nisu obezbeđene slobodne ivice otvora, nepropisno su montirane skele, neispravna je oprema za 
rad... 

Najdrastičniji primer kršenja zakona, kontrolori Ministarstva rada zatekli su kod izvođača radova na jednom 
gradilištu u Beogradu, gde od ukupno deset radnika, njih osam nije imalo nikakvu dokumentaciju. 

Inspekcija rada je, zbog velikog broja nelegalno zaposlenih sugrađana, najavila češde kontrole, prvenstevno na 
gradilištima i to uz asistenciju policije. 

 
UGOVOR PREKO ZADRUGE NA 120 DANA 

VLASNICI kafida svoje osoblje najčešde prijavljuju preko omladinskih zadruga, međutim, u Inspektoratu rada 
tvrde da radnici na ovaj način mogu biti angažovani jedino na privremenim i povremenim poslovima. 

- Ugovor preko zadruge može se skopiti na najduže 120 dana godišnje - tvrde u Ministarstvu rada, 
zapošljavanja i socijalne politike. - Takođe, to mogu biti jedino pomodni radnici, koji nemaju više od 30 godina. 

 

 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-ispunila-dve-od-sedam-obaveza-MMF-a.sr.html 

Србија испунила две пд седам пбавеза ММФ-а 

АУТОРКА: Аница Телескпвић 

Ппскупљеое струје за Фпнд је нека врста нефпрмалнпг индикатпра да ли је земља спремна на рефпрме, 

каже Србпљуб Антић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-ispunila-dve-od-sedam-obaveza-MMF-a.sr.html
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Први услпв да нам Бпрд директпра Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда 23. фебруара пдпбри аранжман из 
предпстрпжнпсти бип је смаоеое плата и пензија. Мастилп на Писму п намерама, кпје су пптписали 
премијер Александар Вушић, гувернер Јпргпванка Табакпвић и министар финансија Дущан Вујпвић, јпщ 
се ппщтенп није ни псущилп, а Србија ће, какп се шулп из уста сампг премијера Вушића, званишнике 
Фпнда замплити да му пмпгући да грађанима и пензипнерима ппвећа лишна примаоа. И тп самп 
некпликп месеци накпн щтп је пва мера ступила на снагу. 

Србија је, такпђе, дп 31. марта требалп да испуни јпщ некпликп услпва. Према Мемпрандуму, влада је 
пбећала да ће дп тпг датума усвпјити план финансијскпг реструктурираоа ЕПС-а, кап и прпграм 
трансфпрмације Ппреске управе. Дп краја пвпг месеца треба и да се дпнесе план п ппдели „Железнице” 
на шетири предузећа, щтп је и ушиоенп у предвиђенпм рпку. За спајаое „Путева Србије” и „Кпридпра” 
псталп је јпщ свега некпликп дана, а дп краја пвпг месеца требалп би да буде усвпјен и нпви закпн п 
инвестицијама. 

Онп щтп је, шини се, најтежа мера на кпју се Србија пп сппразуму пбавезала јесте ппскупљеое струје 1. 
априла за 15 пдстп. Какп сада стпје ствари тп је немпгуће испунити у предвиђенпм рпку, јер према 
Закпну п енергетици ппскупљеое струје треба јавнп да се пбјави месец дана раније. Пре тпга ЕПС треба 
да дпбије сагласнпст пд Агенција за енергетику. Иакп је у Мемпрандуму екпнпмске пплитике 
(дпкументу у кпме скпрп свака решеница ппшиое са „ми ћемп”), кпји су пптписали нащи државни 
званишници експлицитнп, наведенп да ће струја ппскупети 1. априла и премијер и респрни министар 
Александар Антић некпликп пута су истакли да ће се п тпме тек прегпварати са Фпндпм. 

Према пцени Србпљуба Антића, дугпгпдищоег представника Србије у ММФ-у, у земљама у транзицији 
ппскупљеое струје је за Фпнд нека врста нефпрмалнпг индикатпра да ли је земља спремна на рефпрме. 

– Ми ћемп са ппскупљеоем закаснити, али не верујем да ћемп мпћи да га пдлпжимп. Премијер је 
изјавип да ће са Фпндпм разгпварати п тпме да ппскупљеое струје буде уппла маое. Тп знаши да се пн 
пдрише прихпда пд акциза, јер пп дпгпвпру један деп раста цене ищап би крпз директнп ппскупљеое, а 
други прекп акциза. Та средства ће ићи у бучет, а за Фпнд је, практишнп најбитније стаое у бучету – 
каже Антић. 

Он дпдаје да је дпбрп тп щтп су кретаоа, када је п државнпј каси реш, ппзитивна, јер је минус у бучету 
знатп нижи пд планираних 55 милијарди динара. „Најважнији став је да је бучет у релативнп сплиднпј 
ситуацији”, каже Антић. Он ппдсећа да је Србија за дпбијаое аранжмана требалп да испуни шетири 
услпва. Тп су дпнпщеое закпна п бучету за 2015. где су плате и пензије смаоене, затим сет 
финансијских и закпна п нарпднпј банци, рещаваое прпблема железаре и прекид даваоа државних 
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гаранција. Судећи према пракси пве међунарпдне мпнетарне институције тп је дпста услпва, пцеоује 
нащ сагпвпрник. Тп знаши да нама Фпнд не верује, каже Антић. Он ппдсећа да су пред Србију тпкпм 
наредне три гпдине стављена 23 услпва разлишитпг степена важнпсти. Антић ппдсећа да Мемпрандум 
са Фпндпм не треба схватити пп систему „лакп ћемп”, јер је тп практишнп нека врста угпвпра. 

Бпщкп Мијатпвић из Центра за либералнп демпкратске студије (ЦЛДС) каже да је изјаву премијера 
Вушића п евентуалнпм ппвећаоу плата и пензија схватип кап щалу или кап ппкущај духпвитпсти. 

– Нисам ппмислип да би једна таква ствар мпгла истински да се каже – каже Мијатпвић и дпдаје да у 
Србији пплитишари лакп пбећавају, али слабп спрпвпде пбећанп. 

Известан мали маневарски прпстпр за прегпвпре ту увек ппстпји, али је питаое граница тплеранције, 
дпдаје. 

– Акп се нищта или гптпвп нищта пд пптписанпг не спрпвпди пнда је тп врлп непзбиљнп. Србија у ММФ-
у има лпщ имич, јер се и за време владе Мирка Цветкпвића представљала кап лпщ партнер. Чини ми се 
да је влада сада заведена нещтп малп бпљим фискалним резултатима пд пшекиваних. Дефицит је маои 
пд планиранпг, щтп је једним делпм сезпнски фактпр, а другим резултат неких ванредних прихпда, 
пппут уплате дпбити јавних предузећа – казап је Мијатпвић и дпдап да је у ппзадини свега рејтинг 
владе. 

Инаше и за време стенд бај аранжмана, кпји је Србија са ММФ-пм склппила ппшеткпм 2009. гпдине, 
дещавалп се да државни званишници кап деп дпгпвпра представљају нещтп щтп уппщте није 
дпгпвпренп. Па је такп, Алберт Јегер, тадащои щеф Мисије, нереткп седећи за истим стплпм са нащим 
званишницима, мпрап да демантује пнп щтп су пни нпвинарима изјавили минут пре оега. Претхпдни 
аранжман из предпстрпжнпсти је прекинут, јер је Цветкпвићева влада исппд црте у бучету практишнп 
сакрила расхпде кпји уппщте нису били дпгпвпрени. Тп су биле гаранције за задуживаое неких јавних 
предузећа и средства за дпкапитализацију банака. Србија, нажалпст, има дугп и великп искуствп у 
играоу жмурки са ММФ. 

Премијер Вушић је некпликп пута истакап какп не жели да рущи сппразум са Фпндпм, а Дехенга Кима, 
щефа Канцеларије ММФ-а у Србији, на Бизнис фпруму на Кппапнику назвап је пријатељем. Да ли је тп 
заиста такп ппказаће се већ тпкпм прве ревизије прпграма у мају. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/546102/Drzava-vraca-polovinu-para-koje-ulozite 

NOVA UREDBA O PODSTICAJIMA ZA INVESTITORE 

Država vrada polovinu para koje uložite 

AUTORKA: Bojana Anđelid 

Posle skoro godinu dana pauze, država de investitorima ponovo početi da daje podsticaje. Oni de za jedno 

otvoreno radno mesto dobijati i do 7.000 evra. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/546102/Drzava-vraca-polovinu-para-koje-ulozite
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Praksa po kojoj država praktično plada investitoru da uloži novac u Srbiji, koju je svojevremeno uveo Mlađan 

Dinkid i koja je trpela velike kritike javnosti, ponovo je aktuelna. 

 

Vladu u donošenju nove uredbe o podsticajima za direktne investicije nisu omeli ni porazni podaci iz 2013. 

godine, koji pokazuju da su od deset kompanija koje su dobile najviše novca čak četiri istu godinu završile u 

minusu. 

 

Prema novoj uredbi, državna pomod bide dostupna firmama koje ulažu u proizvodnju, usluge koje mogu biti 

predmet međunarodne trgovine i strateške projekte. 
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Ono što ovu uredbu čini drugačijom od prethodnih jeste to što de investitor modi da bira vrstu podsticaja - da 

dobije novac po otvorenom radnom mestu ili po veličini investicije. 

 

Nekada je država po radnom mestu pladala i po 10.000 evra, a sada de to biti najviše 7.000 evra, i to za 

devastirana područja s minimalnim ulaganjima od 250.000 evra. Privrednici koji pokredu proizvodnju, recimo, 

u okolini Beograda, Novog Sada ili Niša mogu da računaju na 3.000 evra po zaposlenom. 

 

Za investiciju u Ljigu ili Ivanjici, koji su u kategoriji slabo razvijenih područja, firma može da dobije maksimum 

6.000 evra po radnom mestu. Model je takav da što je razvijenije područje u koje se ulaže, to su iznosi koji se 

vode kao minimalna ulaganja vedi, a podsticaji po radnom mestu manji. 

 

Druga opcija je finansijska pomod države na osnovu veličine investicije. Ipak, investitori koji zaposle više od 

200 radnika mogu da dobiju i dodatni podsticaj. 

Tako neko ko pokrede proizvodnju vrednu 50 miliona evra od države može da dobije 25 miliona, a ako zaposli 

više od 200 radnika, ta sredstva se uvedavaju za još 10 odsto dvogodišnjih troškova za bruto plate. 

 

Onaj ko zaposli više od 500 radnika dobide dodatni podsticaj od 15 odsto, a za više od 1.000 radnika 20 odsto 

troškova za plate.  

  

Uslov - plata 20 odsto veda od minimalca 

U odnosu na prethodne uredbe, sada su pooštreni kriterijumi za dobijanje 

pomodi, ali i kontrola. Preduzede koje želi da dobije državnu finansijsku 

injekciju mora da garantuje da de novozaposlenima ispladivati platu koja je 20 

odsto veda od minimalca. Uslov je da posluju najmanje tri godine i da u trajanju 

investicionog projekta povedavaju broj radnika. Kontrolu vrši Ministarstvo 

privrede. Na naše pitanje da li je napravljena analiza dosadašnjih efekata 

podsticaja, iz Ministarstva privrede do zaključenja ovog izdanja nismo dobili 

odgovor. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/o_radikalizaciji_strajka_15_aprila.55.html?news_id=299468 

Dva sindikata obrazovanja traže sastanak sa premijerom 

O radikalizaciji štrajka 15. aprila 

AUTOR: V. A. 

Beograd - Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) odlučivade o radikalizaciji štrajka u školama 15. aprila, 

nakon što se završi proledni raspust, saopšteno je juče iz te sindikalne organizacije. Kao razlog za odlaganje te 

odluke SRPS navodi opasnost da štrajk prosvetnih radnika “potpuno obezvredi školsku godinu”. 

- Čak i ako bude proglašena regularnom, što de ministar prosvete sigurno učiniti, ona to nede biti, jer de učenici 
u školama u štrajku biti teško oštedeni i bide im ugrožena njihova osnovna prava - kažu u SRPS, navodedi da je 
zbog protesta oštedeno između 300.000 i 400.000 đaka u Srbiji. 

SRPSiUnijasindikataprosvetnihradnikaSrbije, čiječlanstvoštrajkujeod17. novembra, 
zatražilisujučedaihprimipremijerAleksandarVučid, jer, kakokažu, ministarprosveteSrđanVerbid 
nijepravaadresazapregovoreonjihovimzahtevima. 
Onizahtevajupotpisivanjeposebnogkolektivnogugovoraidaprosvetnimradnicimadokrajaovegodinebudeispladen
apojednaprosečnamesečnazarada. 

Učiteljica pomodnica ministra Verbida 
Beograd - Vlada Srbije postavila je učiteljicu Željku Lukid Radojičid za v.d. pomodnika ministra za predškolsko 
i osnovno obrazovanje. Pre dolaska na tu funkciju radila je u OŠ „Milan Rakid“ u Mionici, u kojoj je bila 
učiteljica od 1996. godine, i to u Izdvojenom odeljenju u Gornjoj Toplici. Idejni je tvorac turističko-
obrazovnog koncepta “Čarobno selo“ u Banji Vrujci - ruralnog dečjeg obrazovnog centra namenjenog za 
izvođenje izleta, ekskurzija, rekreativnih nastava i letnjih kampova. Dobila je Svetosavsku nagradu 2013. 
godine. V. A. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/socijalni-bunt-ne-sme-biti-politicki 

Спцијални бунт не сме бити пплитички 

АУТОР: З. Делић 
Синдикат заппслених у стамбенп кпмуналнпј делатнпсти града не дпзвпљава да се спцијални бунт 
радника претвпри у пплитички и да се оиме манипулише и пплитизује. Председник тпг синдиката 
Зпран Радпсављевић 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/o_radikalizaciji_strajka_15_aprila.55.html?news_id=299468
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/socijalni-bunt-ne-sme-biti-politicki
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 сматра да је недппустивп да радници пстану без ппсла, а оихпве ппрпдице без екпнпмске сигурнпсти 
затп щтп је некп прценип да је мпжда нещтп у складу са закпнпм. 

- На скупу кпји је у петак пдржан испред Скупщтине града и Градске куће није билп никаквпг пплитишкпг 
пбележја, псим три синдикалне заставе, црвених картпна и транспарената шије су ппруке биле у вези 
птпущтаоа радника ЈП “Инфпрматика”. Овп није први пут, а неће бити ни ппследои, да пплитишке 
партије ппкущавају да раднишки бунт ппкажу кап пплитишки. Једина права истина је да је 19 радника 
псталп без ппсла и тп без спцијалнпг дијалпга кпји је у прптеклих некпликп гпдина бип присутан између 
представника града, кап псниваша јавних и јавнп-кпмуналних предузећа, и синдиката - изјавип је за нащ 
лист Радпсављевић. 

Синдикат сматра да птпущтаое радника треба вратити у правне пквире, а да су збпг нпвпнастале 
ситуације на пптезу инспеција рада и суд .Одбпр сампсталнпг синдиката ЈП “Инфпрматика” и данас 
ппсле 15 сати, пднпснп ппсле раднпг времена, прганизује прптест испред предузећа, на Булевару цара 
Лазара, захтевајући да се птпущтени радници врате на ппсап и ппнищти правилник п систематизацији 
радних места. Укпликп се дп краја недеље не испуне пви захтеви, синдикат најављује да ће свакпдневнп 
прптествпвати, а у петак, 3.априла, у 15 сати, прганизпваће прптест испред Градске куће.  

 

 

 

 

 

 

 

 


