
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-19/20 

Датум, 24.08.2020.године 

 

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник   РС”, број: 

97/16), члана 25 и 70. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени   гласник БиХ” број 39/14), и 

приједлога Комисије за јавну набавку, Начелник Општине Угљевик, доноси  сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова 

на уређењу и опремању нове сале Скупштине општине Угљевик у згради Општинске управе 

општине Угљевик, и уговор се додјељује групи понуђача „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и 

„Призма“ д.о.о. Бијељина чији је представник понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик за понуђену 

цијену у износу од: 147.296,80 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.  

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци робе доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку рока 

од 15 (петнаест) дана,  рачунајући од дана пријема обавијештења о доношењу одлуке о избору 

најповољнијег понуђача. 

 

Одабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, физички 

доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 3.1.1. тендерске документације. 

 

У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, Уговорни орган ће  

поништити предметни поступак набавке из разлога јер за исту набавку није достављна нити 

једна друга прихватљива понуда.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним  набавкама. 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници www.opstinaugljevik.net,, истовремено с  упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70.став 6. Закона о 

јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

http://www.opstinaugljevik.net/


О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке радова на уређењу и опремању нове сале Скупштине општине Угљевик у 

згради Општинске управе општине Угљевик, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне 

набавке радова број: 02-404-19/20 од 24.02.2020.године. 

 

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка за доставу понуда. 

 

Обавјештење о набавци број: 894-1-3-31-3-31/20, објављено је на Порталу јавних набавки дана 

25.03.2020.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 19/20 од 27.03.2020.године. 

 

Комисија за  јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-19/20 од 10.04.2020.године. 

 

Канцеларија за разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука /даље у тексту: КРЖ БиХ/ 

доставила је рјешење број ЈН2-02-07-1-1432-6/20 од 23.07.2020. године којим је усвојена жалба 

групе понуђача  „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина чији је представник 

понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и поништена Одлука број 02-404-19/20 од 24.05.2020. 

године уговорног органа којом су усвојене жалбе понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик, 

„Сонy & Цомпутерс“ д.о.о. Бијељина и групе понуђача „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина и „МБ 

Монт-инвест“ доо Угљевик чији је представник „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина изјављене на 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-19/20, од 11.05.2020. године овог 

уговорног органа, и којом одлуком је поништен поступак за предметну набавку. Назначеним 

рјешењем КРЖ-а БиХ уговорном органу је наложено да отклони пропусте који су настали у 

поступку прегледа и почетне оцјене понуда те да правилно утврди чињенично стање и донесе 

закониту одлуку којом ће се окончати поступак предметне набавке. 

 

Комисија је дана 19.08.2020.године доставила Записник о поновљеном прегледу и почетној 

оцјени понуда број 02-404-19/20 од 19.08.2020. године са препоруком о избору најповољнијег 

понуђача.  

 

Комисија је извршила преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима  је утврђено сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет), 

-да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда. 

-да су понуде доставили понуђачи: 

 „ТелеГроуп“ доо Бања Лука 

„Сонy&Цомпутерс“доо Бијељина 

„Монт-градња“ д.о.о. Угљевик 

Група понуђача“Интер-градња“Угљевик и доо“Топ спорт“ Бијељина 

Група понуђача „Роyал цомпани“ д.о.о. Бијељина и „МБ Монт-инвест“ д.о.о. Угљевик 

 

-Комисија је записнички утврдила да је група понуђача “Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и “Топ 

спорт“ д.о.о. Бијељина чији је представник понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик,  

квалификована група понуђача, и да је његова понуда прихватљива понуда, јер је доставио све 

захтијеване доказе и понуду је израдио на начин одређен тендерском документацијом.  

 

Комисија је даље записнички утврдила да понуде понуђача  „ТелеГроуп“ доо Бања Лука 

„Сонy&Цомпутерс“ доо Бијељина, „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик и Група понуђача „Роyал 

цомпани“ д.о.о. Бијељина и „МБ Монт-инвест“ д.о.о. Угљевик чији је представник понуђач 

„Роyал цомпани“ д.о.о. Бијељина нису прихватљиве. 



 

 

Понуда понуђача доо „ТелеГроуп“ Бања Лука није прихватљива јер иста није припремљена 

у складу са тачком 4.5.5. тендерске документације. 

 

У тачки 4.5.5.ТД прописано је да  у случају да понуђач пропусти попунити образац за цијену 

понуде у складу и на начин са постављеним захтјевима у Анексу 3 за све ставке које су наведене, 

његова понуда ће бити одбачена из даљег поступка оцјене понуда. 

 

Увидом у Анекс 3 Образац за цијену понуде  на страни 49. понуде, у рубрици за коју је предвиђен 

попуст на укупну цијену без ПДВ-а унешен је износ ПДВ-а, тако да му је укупна цијена са 

попустом без ПДВ-а већа од укупне цијене без ПДВ-а. Из наведеног произилази да Анекс 3 није 

попуњен у складу са постављеним захтјевима, те се из тог разлога понуда понуђача: Доо 

„ТелеГроуп“ Бања Лука сматра неприхватљивом.  

 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије у наведеном дијелу и понуду 

предметног понуђача одбацио као непотпуну те истог дисквалификовао из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

Понуда понуђача “Сонy & Цомпутерс” д.о.о. Бијељина није прихватљива из сљедећег 

разлога: 

 

Одредбом тачке 3.4.1. под а) и б) Тендерске документације одређено је да у сврху доказивања 

техничке и професионалне способности понуђачи  морају у складу са чланом 51. став 1); тачка а) и 

тачка б) Закона о јавним набавкама испунити сљедеће минималне услове: 

 

a) Успјешно искуство на реализацији  1 (једног) извршеног уговора  на истим или сличним 

пословима као што су послови који су предмет набавке, за период не дужи од пет година 

или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, 

односно почео са радом прије мање од двије године, минималне финаснијске вриједности 

70.000,00 КМ (без ПДВ-а), 

b) Понуђачи су дужни доказати да располажу образовним, професионалним и техничким 

особљем и то :  

да имају на располагању најмање једног радника који посједује одговарајуће стручно 

знање за кориштење конференцијског система и обуку запослених код корисника 

конференцијског система. 

 

А одредбом тачке 3.4.2. под а) Тендерске документације је утврђено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача  ће се извршити на основу  доказа прописаних чланом 51.  

став   1) ; тачка а) и тачка б) Закона о јавним набавкама и то  : 

 

a) Списак извршених уговора о извршеним истим или сличним пословима као што су 

послови који чине предмет набавке у посљедњих 5  (пет) година, рачунајући од дана објаве 

обавјештења о набавци, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је 

понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од двије године. Уз списак 

извршених уговора понуђач је дужан доставити оригинал или овјерене  копија  потврда  

које  је издао наручилац  (крајњи прималац), а које обавезно садрже:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  

 предмет уговора   

 вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а, 



 вријеме и мјесто извршења уговора; 

 наводе о уредно извршеном уговору.  

 

У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није 

уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о 

учињеним покушајима да се таква потврда обезбједи. 

 

б)  Понуђачи доказују да испуњавају услов из тачке 3.4.1. под  б) достављањем : 

- Сертификат о стеченом стручном знању за кориштење конференцијског система; 

- Уговор о раду, ако је сертификовани радник у радном односу код понуђача, а ако није 

доставити основ располагања (уговор о дјелу, уговор о допунском раду...);       

 

А одредбом тачке 3.4.5. Тендерске документције је утврђено да ће у случају да понуђач  не 

достави захтијеване доказе, или их не достави на начин прописан тачком 3.4. тендерске 

документације,  његова понуда  бити елиминисана из даљег поступка оцјене понуда. 

 

Понуђач “Сонy & Цомпутерс” д.о.о. Бијељина је у сврху доказивања испуњавања услова техничке 

и професионалне способности из одреби тачке 3.4. Тендерске документације доставио  потврду о 

успјешној реализацији уговора број: 421/2020 од 10.04.2020. године “Бук промет” д.о.о. Бијељина, 

уговор о раду на неодређено вријеме са лицем Негослав Томић и документ на страном (енглеском) 

језику “ВИССОНИЦ Леттер оф Аутхоризатион” на предузеће “Сонy & Цомпутерс” д.о.о. издату 

од стране субјекта ВИССОНИЦ Елецтроницс Лтд.  

 

Поступајући по жалби понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик у дијелу који се односи на 

документацију којом се детаљно појашњава документација достављена у сврху испуњавања 

услова из одредбе тачке 3.4.1. под а), односно из одредбе тачке 3.4.2. под а) Тендерске 

документације уговорни орган је дана 21.05.2020. године упутио позив понуђачу „Сонy & 

Цомпутерс“ д.о.о. Бијељина ради детаљног појашњавања приложене потврде о успјешној 

реализацији уговора број: 421/2020 од 10.04.2020. године “Бук промет” д.о.о. Бијељина, а којим 

позивом је затражено да се достави: 1) Уговор на основу кога је извршено опремање 

конференцијске сале за потребе предузећа “Бук промет” д.о.о. Бијељина; 2) Окончана ситуација 

или пореска фактура, а све у року од 3 (три) дана од дана пријема позива. Како предметни понуђач 

у одређеном року од 3 (три) дана није доставио нити један од тражених докумената из претходно 

назначеног позива Комисија сматра да примјеном одредбе члана 68. став 4. тачка ц) Закона о 

јавним набавкам БиХ (Службени гласник БиХ, број: 39/14) понуду предметног понуђача треба 

одбацити као непотпуну.  

 

Сем тога увидом у предметну понуду овог понуђача Комисија је утврдила да је исти доставио 

документ на страном (енглеском) језику “ВИССОНИЦ Леттер оф Аутхоризатион” на предузеће 

“Сонy & Цомпутерс” д.о.о. издату од стране субјекта ВИССОНИЦ Елецтроницс Лтд а који 

документ је на енглеском језику, и уз исти није достављен превод овлаштеног судског тумача за 

енглески језик а што је примјеном одредбе тачке 4.1., подтачка 4.1.2. Тендерске документације 

обавезно обзиром да је истом одредбом одређено да се понуда заједно са припадајућом 

документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном 

или ћириличном писму а попратна документација (каталози, брошуре, ис л.) могу бити и на 

другом језику, али се у том случају обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик 

са којег је превод извршен. А тачком 4.1., подтачка 4.1.6. Тендерске документације је утврђено да 

ће понуде које нису израђене у складу са овом тендерском документацијом бити одбачена као 

неприхватљиве, а све у складу са одредбом члана 68. Закона о јавним набавкама БиХ па према 



предње наведеном у овоме дијелу Комисија сматра да понуду понуђача такође треба добацити и из 

овог разлога као непотпуну и предметног понуђача дисквалификовати из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије у наведеном дијелу и понуду 

предметног понуђача одбацио као непотпуну те истог дисквалификовао из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

 

 

 

 

Понуда понуђача доо „Монт Градња“Угљевик није прихватљива из сљедећег разлога: 

 

Одредбом тачке 3.4.1. под а) Тендерске документације одређено је да у сврху доказивања техничке 

и професионалне способности понуђачи  морају у складу са чланом 51. став 1); тачка а) и тачка б) 

Закона о јавним набавкама испунити сљедеће минималне услове: 

 

Успјешно искуство на реализацији  1 (једног) извршеног уговора  на истим или сличним 

пословима као што су послови који су предмет набавке, за период не дужи од пет година или од 

датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са 

радом прије мање од двије године, минималне финаснијске вриједности 70.000,00 КМ (без ПДВ-а), 

 

Одредбом тачке 3.4.2. под а) Тендерске документације је утврђено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача  ће се извршити на основу  доказа прописаних чланом 51.  

став   1) ; тачка а) и тачка б) Закона о јавним набавкама и то  : 

 

a) Списак извршених уговора о извршеним истим или сличним пословима као што су 

послови који чине предмет набавке у посљедњих 5  (пет) година, рачунајући од дана објаве 

обавјештења о набавци, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је 

понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од двије године. Уз списак 

извршених уговора понуђач је дужан доставити оригинал или овјерене  копија  потврда  

које  је издао наручилац  (крајњи прималац), а које обавезно садрже:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  

 предмет уговора   

 вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а, 

 вријеме и мјесто извршења уговора; 

 наводе о уредно извршеном уговору.  

 

У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није 

уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о 

учињеним покушајима да се таква потврда обезбједи. 

 

А одредбом тачке 3.4.5. Тендерске документције је утврђено да ће у случају да понуђач  не 

достави захтијеване доказе, или их не достави на начин прописан тачком 3.4. тендерске 

документације,  његова понуда  бити елиминисана из даљег поступка оцјене понуда. 

 

Понуђач доо Монт градња“Угљевик је у сврху доказивања техничке и професионалне способности 

из одредби тачке 3.4. Тендерске документације доставио двије потврде и то: Потврда о уредно 



извршеном уговору број: 43/2020 од 24.01.2020. године ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Забрђе и 

Писмо референце од 16.03.2020. године УНДП БиХ. 

 

Увидом у исте потврде Комисија је утврдила да је ријеч о пословима реконструкције и санације 

објеката а ТД је захтјевано да се доставе докази о успјешно реализованим пословима уређења и 

опремање унутрашњег просотра за конференције, сједнице, састанке и слично а из назначених 

докумената произилази да је предметни понуђач “Монт-градња” д.о.о. Угљевик доставио 

документацију о успјешно обављеним пословима на реконструкцији и санацији објеката што 

свакако није адекватно предметним радовима из ове набавке сходно чему Комисија предлаже 

уговорном органу да понуду предметног понуђача одбаци као неприхватљиву и истог 

дисквалификује из даљег поступка додјеле уговора.  

 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије у наведеном дијелу и понуду 

предметног понуђача одбацио као непотпуну те истог дисквалификовао из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

Понуда групе понуђача: Доо“Роyал цомпанy“ Бијељина и „МБ Монт-инвест“ доо Угљевик 

није прихватљива из сљедећег разлога: 

 

Одредбом тачке 3.4.1. под а) Тендерске документације одређено је да у сврху доказивања техничке 

и професионалне способности понуђачи  морају у складу са чланом 51. став 1); тачка а) и тачка б) 

Закона о јавним набавкама испунити сљедеће минималне услове: 

 

Успјешно искуство на реализацији  1 (једног) извршеног уговора  на истим или сличним 

пословима као што су послови који су предмет набавке, за период не дужи од пет година или од 

датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са 

радом прије мање од двије године, минималне финаснијске вриједности 70.000,00 КМ (без ПДВ-а), 

 

А одредбом тачке 3.4.2. под а) Тендерске документације је утврђено да ће се оцјена техничке и 

професионалне способности понуђача  ће се извршити на основу  доказа прописаних чланом 51.  

став   1) ; тачка а) и тачка б) Закона о јавним набавкама и то  : 

 

a) Списак извршених уговора о извршеним истим или сличним пословима као што су 

послови који чине предмет набавке у посљедњих 5  (пет) година, рачунајући од дана објаве 

обавјештења о набавци, или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је 

понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од двије године. Уз списак 

извршених уговора понуђач је дужан доставити оригинал или овјерене  копија  потврда  

које  је издао наручилац  (крајњи прималац), а које обавезно садрже:  

 назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,  

 предмет уговора   

 вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а, 

 вријеме и мјесто извршења уговора; 

 наводе о уредно извршеном уговору.  

 

У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није 

уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о 

учињеним покушајима да се таква потврда обезбједи. 

 



А одредбом тачке 3.4.5. Тендерске документције је утврђено да ће у случају да понуђач  не 

достави захтијеване доказе, или их не достави на начин прописан тачком 3.4. тендерске 

документације,  његова понуда  бити елиминисана из даљег поступка оцјене понуда. 

 

Група понуђача „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина и „МБ Монт-инвест“ доо Угљевик чији је 

представник понуђач „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина је у сврху доказивања техничке и 

професионалне способности из одредби тачке 3.4. Тендерске документације доставила потврду о 

успјешној реализацији уговора број 2220/17 од 21.07.2017. године Епархијски управни одбор 

српске православне епархије зворничко-тузланске. 

 

Увидом у предметну понуду Комисија је утврдила да је ова група понуђача доставила документ из 

кога се види да је понуђач “Роyал цомпанy” д.о.о. Бијељина успјешно реализовао уговор на 

радовима уградње опреме за климатизацију, гријање и вентилацију у период од 18.09.2014. – 

30.03.2016. године па је простом математичком операцијом утврђено да је овај понуђач реализовао 

уговор у периоду дужем од 5 (пет) година а што излази из временског оквира захтјеваног 

назначеном одредбом ТД на основу чега је Комисија утврдила да назначена потврда не испуњава 

услове дефинисане горе наведеним одредбама ТД сходно чему сматра да понуда ове групе 

понуђача није у складу са захтјевима из тачки 3.4.1. под а) и 3.4.2. под а) Тендерске документације 

и исту треба одбити као непотпуну а групу понуђача „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина и „МБ 

Монт-инвест“ доо Угљевик чији је представник понуђач „Роyал цомпанy“ д.о.о. Бијељина  

дисквалификовати из даљег поступка додјеле уговора.  

 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије у наведеном дијелу и понуду 

предметног понуђача одбацио као непотпуну те истог дисквалификовао из даљег поступка додјеле 

уговора. 

 

 

Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 4.8. Тендерске документације 

„најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

 

 

 

 

Како је у предметном поступку јавне набавке предвиђена е-аукција а за исту набавку је 

достављена само једна прихватљива понуда, Комисија именована рјешењем начелника број 02-

404-19/20 од 10.04.2020. године је након расправе, тј. извршеног прегледа и почетне оцјене 

понуда, записнички закључцима, предложила Одјеску за јавне набавке инвестиције и надзор 

уговорног органа да се у складу са одредбом члана 3. Став 3. (Унос и оцјена прихватљивих 

понуда) Правилника о условима и начину кориштења Е-аукције (Службени гласник БиХ број 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца за 

цијену 

понуде (без 

ПДВ-а) 

Анекс-3 

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ 

цијене 

понуде 

Напомена 

Матем.грешке Попусти 

1. 

Група понуђача доо“Интер 

градња“Угљевик и доо“Топ 

спорт“ Бијељина 

 

147.296,80 - 

 

00,00 

 

- - 



66/16), не  заказајуе Е-аукција за предметну набавку већ ће да се у смислу члана 69. Закона о 

јавним набавкама додјели уговор једином понуђачу који је доставио прихватљиву понуду за 

предметну набавку радова на уређењу и опремању нове сале Скупштине општине Угљевик у 

згради Општинске управе општине Угљевик  и то понуђачу:  “Интер градња“ д.о.о. Угљевик и 

“Топ спорт“ д.о.о. Бијељина чији је представник понуђач “Интер градња“ д.о.о. Угљевик, 

ЈИБ 4403752440001, Ћирила и Методија бб Угљевик  јер сматра да је предметна понуда, понуда 

са прихватљивом цијеном, одговарајућа и достављена од стране квалификованог понуђача. 

 

Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије за јавну набавку. 

 

Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64.став 1. тачка б. Закона о јавним набавкама БиХ 

(Службени гласник БиХ 39/14) и тачке 4.8. Тендерске документације, одлучено је као у члану 

1.ове Одлуке. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

ове одлуке. Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који 

не може бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим 

евентуално заинтересованим субјектима, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу 

Општинске управе Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                                                   ____________________                  

                                                                                                                         Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               

  

 

Достављено: 

 1.свим учесницима у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-     

 

 

 


