
 На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

галсник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 7. Закона о 

комуналним таксама ("Службени галсник Републике Српске", број: 4/12) и члана 

35. алинеја 10. Статута општине Бијељина ("Службени гласник општине 

Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 

одржаној дана 29. марта 2012. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1.  

 

 Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга који су 

утврђени Тарифом комуналних такса (у даљем тексту: "Тарифа") која је саставни 

дио ове Одлуке, у складу са Законом о комуналним таксама. 

 

Члан 2. 

 

 На подручју општине Бијељина утврђују  се комуналне таксе за: 

 а) коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје 

штампе, књига и публикација 

 б) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким 

средствима 

 в) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних 

паноа и билдборда поред магистралних и регионалних путева 

 г) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 

других објеката привременог карактера, као и за картинг стазе, забаве, паркове и 

циркусе 

 д) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија 

 ђ) држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води 

 е) држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 

 ж) коришћење ријечне обале у пословне сврхе 

 з) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних 

возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине 

општине 

 и) истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама. 

 

Члан 3. 

 

 Поред ослобађања плаћања комуналних такси утврђеним Законом о 

комуналним таксама, ослобађа се плаћања предузетник који први пут покреће  

привредну или услужну дјелатност, у првој пословној години,  у износу од 50% од 

износа прописане комуналне таксе за истицање пословног имена. 
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Члан 4. 

 

 Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних 

возила и њихових приколица, на мјестима одређеним од стране надлежног органа, 

врши овлашћено правно лице према уговору који закључује са Општином. 

 Наплаћена комунална такса из става 1. овог члана намијењена је за 

заједничку комуналну потрошњу. 

 

Члан 5. 

 

 Организациона јединица Административне службе општине Бијељина 

надлежна за комуналне послове појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања 

комуналне таксе из члана 2. тачке од а) до з) ове Одлуке, у складу са законом и 

Тарифом.  

 Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 2. тачка 

и) ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима о пореском поступку. 

 Општинском занатско-предузетничком удружењу издваја се 1,5% од 

наплаћеног износа на име комуналних такси за  истицање пословног имена правног 

лица или предузетника на пословним просторијама.  

 

Члан 6. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним 

таксама ("Службени гласник општине Бијељина", број: 9/05, 3/06, 8/06, 22/06, 13/07, 

19/07, 20/07, 23/07, 32/07, 4/08, 19/08, 22/08, 29/08, 34/08, 8/09, 14/09, 23/09, 26/09, 

5/10, 21/10, 23/10, 3/11,12/11, 19/11 и 27/11) као и пречишћени текстови Одлуке о 

комуналним таксама објављени у "Службеном гласнику општине Бијељина", број: 

12/09 и 7/11. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Бијељина". 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

 

 

 

 

Број: 01-022-28/12                                                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

Б и ј е љ и н а,                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

Датум, 29. март 2012. године 

                 Драган Ђурђевић, с.р. 
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Т А Р И Ф А 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

 

 

         ТАРИФНИ БРОЈ       1 

 

         Заузимање јавне површине, односно простора испред пословних просторија               

(дневно се плаћа): 

 

     а) За заузимање јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, 

кестења, разгледница, лутрија, бижутерије и сл. дневно се плаћа по 1 м²   

 

• Прва зона.................................................................................................  1,50 КМ 

• Друга зона................................................................................................  1,00 КМ 

• Трећа зона.................................................................................................  0,70 КМ 

 

     б) За привремено постављање монтажних објеката (киоска) мјесечно се плаћа 

     по 1м² 

 

• Прва зона ................................................................................................ 20,00 КМ 

• У Улици Доситеја Обрадовића............................................................. 12,00 КМ 

• Друга зона................................................................................................. 8,00 КМ 

• Трећа зона................................................................................................. 6,00 КМ 

 

     в) За привремено постављање монтажних објеката  (гаража) плаћа се мјесечно 

по 1м²....................................................................................................................  2,00 КМ 

 

    г) За постављање столова испред угоститељских радњи, кафана и 

посластичарница у периоду од 01. маја  до 30.септембра плаћа се дневно по 1м² 

 

- Прва зона 

 

• до 10 м²....................................................................................................... 1,00 КМ 

• од 10 м² до 100м²......................................................................................  0,90 КМ 

• преко 100м²...............................................................................................  0,80 КМ 

 

- Друга зона  

 

• до 10м²........................................................................................................0,70 КМ 

• од 10м² до 100м²........................................................................................0,60 КМ 

• преко 100м²................................................................................................0,50 КМ 

- Трећа зона 

 

• до 10м²....................................................................................................... .0,40 КМ 

• од 10м² до 100м².........................................................................................0,30 КМ 

• преко 100м².................................................................................................0,20 КМ 
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НАПОМЕНА уз тачку г): 

За постављене столова, изграђене подијуме од бетона, дрвета и барок плоча на 

зеленој површини, испред угоститељских радњи, кафана и посластичарница, 

као и за изграђене љетне баште, у периоду од 01.октобра текуће до 30.априла 

наредне године, плаћа се 30% од наведеног износа. 

 

д) За заузимање јавних површина испред самосталних трговинских радњи 

дневно се плаћа по 1м
2
 

 

• Прва зона....................................................................................................0,80 КМ 

• Друга зона...................................................................................................0,70 КМ 

• Трећа зона...................................................................................................0,60 КМ 

 

ђ) За заузимање јавне површине за постављање жардињера изван закупљеног 

простора плаћа се годишње..................................................................... 10 КМ/ком. 

 

      е) За заузимање јавне површине за постављање покретне ограде изван 

закупљеног простора плаћа се годишње..........................................................10 КМ/м
2
. 

 

      ж)  За заузимање јавне површине за постављање реквизита и забавих радњи које 

се врше од мјеста до мјеста дневно се плаћа по 1м
2
 ........................................4,50 КМ 

 

      з) За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића за 

постављање привременог терена за клизање плаћа се мјесечно: 

 

- до 50м
2
 .................................................................................................. 200,00 КМ 

- од 50м
2
 до 100м

2
....................................................................................250,00 КМ 

- од 100м
2
 до 200м

2
..................................................................................350,00 КМ 

- од 200 до 300м
2
......................................................................................400,00 КМ 

- преко 300м
2
............................................................................................500,00 КМ 

 

  и) За одлагање и држање грађевинског и другог материјала, дневно се плаћа за 1м
2
 

- тротоар и зелена површина.......................................................................1,80 КМ 

- коловоз........................................................................................................4,50 КМ 

 

  ј) За одлагање земљишног ископа прекопане јавне површине по 1м
1
 .........1,00 КМ  

 

  к) За постављање рекламних паноа,мурала и свјетлећих реклама плаћа се мјесечно 

 

• до 1м
2
 

        Једнострано   .................................................................................................5,00 КМ 

        Двострано   ..................................................................................................10,50 КМ 

 
•
 од 1м

2 
до 2м

2 

   једнострано..................................................................................................10,00 КМ 

   двострано.....................................................................................................15,00 КМ 
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• од 2м
2 

до 4м
2
 

   једнострано................................................................................................. 30,00 КМ 

   двострано....................................................................................................42,00 КМ 

 

• од 4м
2 

 до 8м
2
 

  једнострано.................................................................................................37,50 КМ 

  двострано....................................................................................................53,00 КМ 

 

• од 8м
2 

 до 15м
2
 

  једнострано................................................................................................75,00 КМ 

  двострано...................................................................................................90,00 КМ 

 

• од 15м
2 

до 30м
2 
 

  једнострано ..............................................................................................112,50 КМ 

  двострано..................................................................................................135,00 КМ 

 

• од 30м
2 

 до 50м
2 
 

  Једнострано   ...........................................................................................168,70 КМ     

  Двострано   ..............................................................................................202,50 КМ 

 

•   преко 50м
2 

 

        Једнострано  ..........................................................................................  253,00 КМ 

        Двострано  .............................................................................................  303,70 КМ 

 

        л) За заузимање јавне површине ради постављања дјечијих аутића плаћа се 

мјесечно  ........................................................................................................... 300,00 КМ 

  

       љ) За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића, ради 

постављања покретних тезги за новогоднишње празнике плаћа се за одобрени 

период   ............................................................................................................  300,00 КМ 

 

       м) За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића, ради 

постављања покретних тезги за осмомартовске празнике плаћа се за одобрени 

период  .............................................................................................................  150,00 КМ 

 

        н) За заузимање јавне површине у градском парку, ради постављања забавног 

парка (дјечији град) плаћа се мјесечно ......................................................... .500,00 КМ 

 

       НАПОМЕНА уз тачку н): 

       Уговор о уступању забавног парка у кругу градског парка у Бијељини, који је 

закључен прије ступања на снагу ове Одлуке, примјењиваће се до истека времена 

на који је закључен. 

 

        њ) За заузимање јавне површине у градском парку ради постављања дјечијих 

аутића плаћа се мјесечно ................................................................................ 200,00 КМ 

   

         о) За заузимање јавне површине за одржавање манифестација, промоција и сл. 

плаћа се дневно по 1м
2
   ...................................................................................... 2,50 КМ 
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       НАПОМЕНА уз тачку о): 

        За заузимање јавне површине за одржавање манифестација, промоција и сл. у 

хуманитарне сврхе комуналне таксе се не плаћају. 

 

 

      ТАРИФНИ БРОЈ      2 

 

      а) За коришћење такси стајалишта на подручју општине Бијељина плаћа се 

комунална такса на мјесечном нивоу у износу од 20,00 КМ. 

 

      б) Ванредни превоз - комунална такса за теретна возила која врше доставу робе 

на подручју града, плаћа се за период од 6 мјесеци 

 

• до  3,5 тона укупне носивости...............................................................40,00 КМ 

• до  6 тона укупне носивости..................................................................60,00 КМ 

• до 15 тона укупне носивости ................................................................80,00 КМ 

• изнад 15 тона укупне носивости ........................................................100,00 КМ 

 

      в) За давање сагласности за локацију, изградњу прикључака и уређење колског 

прилаза, на локалном некатегорисаном путу и улици у насељу: 

 

- за физичка лица, СТР,СЗР и СУР.......................................................... 50,00 КМ 

- за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни  објекти,  изградња 

пољопривредних објеката)...................................................................250,00 КМ 

 

  г) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, 

гасовод, канализација, ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и путне 

објекте:  

 

- са прекопом трупа локалног или некатегорисаног пута....................300,00 КМ 

- са прекопом трупа градске улице      ..................................................400,00 КМ 

- са подбушивањем трупа локалног или некатегорисаног пута............50,00 КМ 

- са подбушивањем трупа градске улице..............................................100,00 КМ 

- разни прикључци за стамбене објекте................................................  50,00 КМ 

- разни прикључци за пословне објекте    ............................................100,00 КМ 

  

       д) За давање сагласности за коришћење каналица, које су постављене у 

поступку изградње канализационог система, за прикључење инфраструктурних 

водова (водовод, гасовод, ПТТ, електро и др. инсталације) плаћа се комунална 

такса у годишњем износу од ......................................................................... 3,00 КМ/ м
1 

    

         ђ) За давање сагласности за прелазак далековода изнад локалног 

некатегорисаног пута  ...........................  ........................... .............................100,00 КМ 

        

         е) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, 

гасовод,  канализација, ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пута на 

подручју града (катастарске општине Бијељина 1, Бијељина 2 и Бијељина Село): 



 7

- у асфалтном дијелу коловоза по м
1
...................................................................7,00 КМ 

- у банкини и макадамском дијелу коловоза по м
1
 ...........................................1,00 КМ 

- у путном појасу по м
1
.........................................................................................0,50 КМ 

- у тротоару са бехатон коцкама по м
1
............................................................... 3,00 КМ  

 

        ж) За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, 

гасовод, канализација, ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пута на 

подручју сеоских мјесних заједница: 

- у асфалтном дијелу коловоза по м
1
...................................................................3,00 КМ 

- у банкини и макадамском дијелу коловоза по м
1
 ...........................................0,50 КМ 

      

     НАПОМЕНЕ  2. уз тачке г), е) и ж): 

     Комунална такса не плаћа се у случају изградње водоводног прикључка на 

породични стамбени објекат. 

 

         з) За давање сагласности за прикључење објекта на канализациони систем 

отпадних вода власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну 

таксу у износу од 5,00 КМ/м
2
 укупне површине објекта утврђене рјешењем о 

одобрењу за грађење издатог од надлежног органа. 

   

        и) За давање сагласности за прикључење објекта мега маркета на 

канализациони систем отпадних вода, власник објекта који нема изграђену 

септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу од 2,50 КМ/м
2
, укупне површине 

објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог од надлежног органа 

 

       ј)  За прикључење објекта јавне гараже на канализациони систем отпадних вода 

власник објекта који нема изграђену септичку јаму плаћа комуналну таксу у износу 

од 2,00 КМ/м
2
 укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење 

издатог од надлежног органа. 

 

       НАПОМЕНЕ 1. уз тачке з), и) и ј): 

       1. У укупну површину неће се рачунати подрумске просторије. 

       2. Комуналну таксу не плаћа власник објекта који има изграђену септичку јаму. 

       

     к) За коришћење простора за паркирање моторних возила утврђује се комунална 

такса у износу од 10,00 КМ мјесечно, по паркинг мјесту. 

 

 

    ТАРИФНИ БРОЈ      3 

 

    За држање музике уживо у угоститељским и другим објектима на име комуналне 

таксе плаћа се дневно......................................................................................      9,00 КМ 

     

 

     ТАРИФНИ БРОЈ    4 

 

     За коришћење површина за привремену употребу 

    - (покретни бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно по1м
2
..........................  4,50 КМ 
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       НАПОМЕНА: 
       Такса из овог Тарифног броја плаћа се унаријед за одобрени период.  

 

 

      ТАРИФНИ БРОЈ     5 

 

      За истицање пословног имена правних лица или предузетника на пословним 

просторијама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:  

 

     1. Привредна друштва: 

 

а) Привредна друштва из области индустрије и грађевинарства: 

 - мала привредна друштва  

 ( до 10 запослених радника )............................................................... 200,00 КМ 

 - средња привредна друштва  

 ( од 10-50 запослених радника) .......................................................... 300,00 КМ 

 - велика привредна друштва  

 ( преко 50 запослених радника) ......................................................... 400,00 КМ 

 

б) Привредна друштва из области електроиндустрије  

    и електродистрибуције ...........................................................................   3.000,00 КМ 

 

в) Привредна друштва из области пољопривреде, лова и риболова: 

 - мала привредна друштва  

 ( до 10 запослених радника) ............................................................... 100,00 КМ  

 - средња привредна друштва  

 ( од 10-50 запослених радника)........................................................... 200,00 КМ 

 - велика привредна друштва  

 ( преко 50 запослених радника) .........................................................  300,00 КМ 

 

г) Привредна друштва из области занатства и задруге .................................100,00 КМ 

 

д) Привредна друштва за превоз путника и робе ......................................... 300,00 КМ 

 

ђ) Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ-а ................ 3.000,00 КМ 

 

е) Привредна друштва из области трговине: 

 - мала привредна друштва  

 ( до 10 запослених радника) ................................................................300,00 КМ  

 - средња привредна друштва  

 ( од 10-50 запослених радника)........................................................ 1.000,00 КМ 

 - велика привредна друштва 

 ( преко 50 запослених радника) ....................................................... 2.000,00 КМ 

 

ж) Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата...3.000,00 КМ 
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з) Привредна друштва из области угоститељства:  

 - хотели и мотели .............................................................................. 1.000,00 КМ 

 - ресторани ............................................................................................ 300,00 КМ 

 - бифеи, гостионице, кафе барови .......................................................150,00 КМ 

 - ноћни барови, барови, диско барови и  

   диско клубови (дискотеке)...............................................................3.500,00 КМ 

 - покретни угоститељски објекти ....................................................... 150,00 КМ 

 - апартмани, пансиони, преноћишта, собе за изнајмљивање .......... 300,00 КМ 

 - кафетерија, посластичарница и остали  

              непоменути угоститељски објекти ..................................................  250,00 КМ 

 

и) Пројектна привредна друштва ................................................................... 400,00 КМ 

 

ј) Привредна друштва за приказивање филмова .......................................... 100,00 КМ 

 

к) Привредна друштва из области резане грађе (пилане) ............................ 500,00 КМ 

 

л) Привредна друштва из области игара на срећу (кладионице, лутрија,  

покер апарати и сл.) ...................................................................................... 2.000,00 КМ 

 

љ) Остала непоменута привредна друштва:  

 - мала привредна друштва  

 (до 10 запослених радника) ................................................................ 100,00 КМ  

 - средња привредна друштва  

 (од 10-50 запослених радника)............................................................ 200,00 КМ 

 - велика привредна друштва  

 (преко 50 запослених радника) ........................................................... 300,00 КМ 

 

      2. Банке и осигуравајуће организације: 

 

а) Основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације ...........3.000,00 КМ 

 

б) Пословне јединице банака и осигуравајућих организација, 

 (експозитуре  филијале), микрокредитне организације ........................... 2.000,00 КМ 

 

в) Остале јединице банака и осигуравајуће организације (истурени  

шалтери, повјереништва и сл.) ...................................................................  1.000,00 КМ 

 

     3. Медији: 

 

а) Телевизијске станице .................................................................................. 600,00 КМ 

 

б) Радио станице .............................................................................................. 300,00 КМ 

в) Издавање грамофонских плоча, компакт дискова, трака са музичким  

и другим записима ........................................................................................... 400,00 КМ 
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г) Новинско – издавачка дјелатност .............................................................. 100,00 КМ 

 

д) Остала издавачка дјелатност ........................................................................ 50,00 КМ 

 

    4. Самосталне радње – дјелатности које физичка лица обављају у својству 

самосталног занимања: 

 

    4.1. Угоститељски објекти 

 

а) Ноћни барови, барови, диско барови  

и диско клубови ( дискотеке) ...................................................................... 3.500,00 КМ 

 

б) Хотели, мотели ........................................................................................  1.000,00 КМ 

 

в) Ресторани ..................................................................................................    300,00 КМ 

 

г) Апартмани, пансиони, преноћишта, 

одмаралишта, собе за изнајмљивање ...........................................................   300,00 КМ 

 

д) Кафе бар, бифе, гостионице, снек бар ....................................................... 150,00 КМ 

 

ђ) Покретни угоститељски објекти ................................................................ 150,00 КМ 

 

е) Ћевабџинице, бурегџинице, ашчинице ..................................................... 150,00 КМ 

 

ж) Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе хране, здрављак,  

посластичарница, пекотека и остали непоменути угоститељски објекти....250,00 КМ 

 

   4.2. Трговинске радње  

 

а) Самопослуге, мини маркети ....................................................................... 300,00 КМ 

 

б) Продавнице, бутици, киосци ...................................................................... 100,00 КМ 

 

   4.3. Остале дјелатности  

 

а) Златарска дјелатност ................................................................................... 450,00 КМ 

 

б) Каменоресци ................................................................................................ 400,00 КМ 

 

в) Израда крзнених одјевних предмета ......................................................... 400,00 КМ 

 

г) Производња безалкохолних пића .............................................................1.000,00 КМ 

 

д) Љекарске и стоматолошке ординације ....................................................   500,00 КМ 

 

ђ) Апотеке – здравствене ................................................................................ 600,00 КМ 
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е) Апотеке – ветеринарске .............................................................................. 350,00 КМ 

 

ж) Апотеке – пољопривредне ......................................................................... 300,00 КМ  

 

з) Апотеке – биљне .......................................................................................... 500,00 КМ 

 

и) Адвокатске канцеларије ............................................................................. 400,00 КМ 

 

ј) Агенције за промет некретнина .................................................................. 600,00 КМ 

 

к) Нотари .......................................................................................................... 400,00 КМ 

 

л) Ауто – школе .................................................................................................. 90,00 КМ 

 

љ) Фризери, хемијске чистионице ................................................................  100,00 КМ 

 

м) Козметичари ................................................................................................ 150,00 КМ 

 

н) Аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари и столари ...............   50,00 КМ 

 

њ) Пржионице кафе ......................................................................................... 200,00 КМ 

 

о) Занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари,  

бравари, паркетари, молери, водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)..50,00 КМ 

 

п) Израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике .................. 150,00 КМ 

 

р) Кројачи, производња трикотаже и дечијих играчака ...............................  50,00 КМ 

 

с) Књиговодствене услуге ............................................................................... 200,00 КМ 

 

т) Превозници лица и ствари (аутопревозници, такси и аутобуски превоз)100,00 КМ 

 

ћ) Обућари и сајџије .......................................................................................... 50,00 КМ 

 

у) Аутопраонице .............................................................................................. 100,00 КМ 

 

ф) Производња тјестенина ................................................................................ 50,00 КМ 

 

х) Пекарске радње ............................................................................................ 100,00 КМ 

 

ц) Месарске радње и рибарнице ..................................................................... 150,00 КМ 

 

ч) Млинови ....................................................................................................... 600,00 КМ 

 

џ) Пилане .......................................................................................................... 300,00 КМ 

 

ш) Салон забавних игара ................................................................................. 200,00 КМ 
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ш1) Остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује према  

вођењу књига ................................................................................................... 100,00 КМ 

 

ш2) Остале дјелатности којима се порез утврђује у годишњем 

паушалном износу ........................................................................................... 100,00 КМ 

 

 

НАПОМЕНЕ уз Тарифни број 5: 

1. За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или 

неки други издвојени организациони дио привредног друштва, радње или других 

правних лица, плаћа се такса за истицање пословног имена у висини од 50% од 

утврђеног износа за одређену дјелатност, осим у случајевима који су овим 

Тарифним бројем другачије регулисани.  

2. Привредни субјекти који су лоцирани изван подручја града Бијељина плаћају 

комуналну таксу умањену за 30% од основице.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


