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ПРИМЈЕР	

	
На	 основу	 члана	 10.	 Статута	 Савеза	 независних	 социјалдемократа	
Општинска/Градска	 конференција	 СНСД	 ___________________	 на	 сједници	 одржаној	
___________________________	године,	усваја:	
	
	

О	Д	Л	У	К	У	
о	унутрашњој	организацији	и	раду		
општинске/градске	организације	

	
	

ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ	
	

Члан	1.	
Овом	 одлуком	 утврђује	 се	 унутрашња	 организација,	 начин	 и	 услови	 дјеловања,	
органи	 општинске/градске	 организације	 СНСД	 ________________________,	 начин	 избора,	
трајање	 мандата	 и	 број	 чланова	 органа,	 начин	 доношења	 одлука	 и	 поступак	 за	
измјену	и	допуну	одлуке.	
	
	
ОРГАНИ	ОПШТИНСКЕ/ГРАДСКЕ	ОРГАНИЗАЦИЈЕ	СНСД	_____________________	

	
Члан	2.	

Органи	СНСД	у	општини/граду	су:		
 Општинска/градска	конференција;		
 Општински/градски	одбор;		
 Предсједништво;		
 Статутарна	комисија;		
 Мјесна	конференција;		
 Мјесни	одбор.		

	
Члан	3.	

Као	 посебни	 организациони	 облици	 у	 саставу	 општинске/градске	 организације	
дјелују	 општинска/градска	 организација	 Младих	 социјалдемократа	 и	 Актива	 жена	
социјалдемократа.	
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На	 нивоу	 општинске/градске	 организације	 као	 посебни	 организациони	 облици	
јединствене	општинске/градске	организације	може	се	основати	и	Актив	пензионера	
о	чему	одлуку	доноси	општински/градски	одбор.		
	
	

ОПШТИНСКА	КОНФЕРЕНЦИЈА	
	

Члан	4.	
Општинска/градска	конференција	је	највиши	орган	СНСД‐а	на	нивоу	општине/града.		
	
Општинску/градску	 конференцију	 чине	 сви	 делегати	 изабрани	 на	 мјесним	
конференцијама	 а	 по	 критеријумима	 које	 утврди	 комисија	 за	 спровођење	
унутарстраначких	 избора	 те	 чланови	 општинског/градског	 одбора,	 статутарне	
комисије,	 одборници	 СНСД‐а	 у	 Скупштини	 општине/града	 као	 и	 сви	 изабрани	
функционери	на	другим	нивоима	власти.	

	
Члан	5.	

Општинска/градска	конференција	доноси	и	усваја:	
 одлуку	 о	 унутарстраначкој	 организацији	 и	 раду	 општинске/градске	

организације,	
 програм	рада,	
 разматра	 и	 усваја	 извјештаје	 о	 раду	 општинског/градског	 одбора	 и	

статутарне	комисије,	
 бира	Општински/градски	одбор	СНСД‐а	и	статутарну	комисију,	
 доноси	пословник	о	свом	раду,	
 врши	и	друге	послове	у	складу	са	Статутом,	овом	одлуком	и	другим	актима	

СНСД‐а.	
	

Члан	6.	
Одлуку	 о	 сазивању	 конференције	 доноси	 Општински/градски	 одбор	 СНСД‐а,	 на	
основу	 одредби	 Статута	 СНСД‐а	 о	 провођењу	 редовних	 избора	 за	 органе	 у	
општинској/градској	организацији.	
	
Изборима	 руководи	 комисија	 коју	 именује	 Општински/градски	 одбор	 или	
Предсједник	СНСД‐а.		
	
Општински/градски	одбор	је	дужан	да	сазове	ванредну	конференцију	на	захтјев:	

 2/3	укупног	броја	мјесних	одбора,		
 двотрећинске	већине	чланова	општинског/градског	одбора	или	
 на	захтјев	предсједника	општинског/градског	одбора.	

	
Одлуку	 о	 сазивању	 редовне	 или	 ванредне	 конференције	 може	 донијети	 и	
Предсједник	СНСД‐а	или	Предсједништво	СНСД‐а.		
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Члан	7.	
Општинска/градска	 конференција	 се,	 по	 правилу,	 одржава	 сваке	 четврте	 године	 а	
обавезно	у	року	од	6	мјесеци	након	одржаних	локалних	избора	ради	анализе	и	оцјене	
остварених	изборних	резултата.	
	
	

ОПШТИНСКИ/ГРАДСКИ	ОДБОР	
	

Члан	8.	
Општински/градски	 одбор	 СНСД	 _________________________	 има	 ________	 чланова	 уз	
могућност	 коптирања	 још	 10%	 чланова	 на	 приједлог	 Предсједника	 ОО	 СНСД	
_____________________________	у	циљу	објезбјеђивања	одговарајуће	заступљености	младих	и	
жена	као	и	регионалне	покривености.	
	

Члан	9.	
Према	структури	чланства	обезбјеђује	се	одговарајућа	заступљеност	младих	и	жена	у	
органима	 општинске/градске	 организације	 СНСД	 _____________________________,	 тако	 да	
најмање	30%	чланова	органа	буду	жене	и	млади	до	30	година	старости.	
	
У	 случају	 да	 се	 изборима	 не	 постигне	 тај	 омјер,	 органи	 општинске/градске	
организације	 СНСД	 _______________________________	 могу	 кооптирати	 одговарајући	 број	
чланова	из	структуре	жена	и	младих.	

	
Члан	10.	

Општински/градски	одбор	СНСД:	
 бира	предсједника,	једног	или	више	потпредсједника	и	секретара	ОО/ГО,	
 бира	чланове	предсједништва,	
 руководи	радом	СНСД‐а	у	општини/граду,	
 формира	комисије	и	друга	радна	тијела,	
 утврђује	 политичке	 ставове	 о	 питањима	 од	 значаја	 за	 дјеловање	

општинске/градске	организације,	
 може	вршити	попуну	својих	чланова	до	10%	изабраних,	
 руководи	изборним	активностима	на	подручју	свог	дјеловања,	
 кординира	рад	одборника	у	Скупштини	општине/града,	
 одлучује	у	првом	степену	о	дисциплинским	прекршајима	чланова,	
 утврђује	број	мјесних	и	реонских	одбора,	
 доноси	пословник	о	свом	раду,	
 утврђује	приједлог	листе	кандидата	на	општим	и	локалним	изборима,	
 врши	и	друге	послове	у	складу	са	Статутом	СНСД‐а,	овом	одлуком	и	другим	

актима	СНСД‐а.	
	

Уколико	 предсједник	 општинског/градског	 одбора	 поднесе	 оставку	 или	 буде	
смијењен	у	току	трајања	мандата	или	уколико	се,	из	било	којег	разлога,	број	чланова	
општинског/градског	 одбора	 изабраних	 на	 општинској/градској	 конференцији	
промијени	за	више	од	 једне	четвртине,	општински/градски	одбор	 је	дужан	сазвати	
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општинску/градску	конференцију	која	врши	избор	нових	органа	општинске/градске	
организације.		
	
Све	одлуке	општинског/градског	одбора	које	би	биле	донесене	супротно	одредбама	
претходног	става	су	ништаве.	

	
	

СТАТУТАРНА	КОМИСИЈА	
	

Члан	11.	
Статутарна	комисија	има	предсједника	и	2	члана	који	не	могу	бити	чланови	других	
органа	општинске/градске	организације.		
	
Статутарна	комисија:	

 тумачи	ову	одлуку	и	друга	акта	СНСД‐а,	
 прати	и	анализира	примјену	Статута	СНСД‐а,	ове	одлуке	и	других	аката	и	
 предлаже	измјене	и	допуне	ове	одлуке.	

	
Чланови	статутарне	комисије	присуствују	сједницама	Општинског/градског	одбора	
без	права	одлучивања.	Тумачење	Статутарне	комисије	 је	коначно	и	обавезујуће,	до	
засједања	општинске/градске	конференције	или	става	републичких	органа	у	складу	
са	Статутом	СНСД.	

	
	

ПРЕДСЈЕДНИК,	ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ	И	СЕКРЕТАР		
ОПШТИНСКОГ/ГРАДСКОГ	ОДБОРА	

	
Члан	12.	

Предсједник	 општинског/градског	 одбора	 руководи	 радом,	 заступа	 и	 представља	
општински/градски	одбор	у	јавности.	
	

Члан	13.	
Општински/градски	 одбор	има	 _________________	 потпредсједника	 при	 чијем	избору	 је	
потребно	обратити	пажњу	на	равномјерну	регионалну	заступљеност.	
	
Потпредсједници/е	могу	бити	задужени	за	поједине	области	Програма	а	за	свој	рад	
одговарају	Предсједнику	и	Општинском	одбору.	
	
Потпредсједник	 обавља	 послове	 на	 основу	 задужења	 и	 овлашћења	 добијеног	 од	
стране	предсједника	одбора	или	општинског/градског	одбора.	
	
У	 случају	 немогућности	 предсједника	 да	 извршава	 своје	 обавезе,	 исте	 је	 дужан	 да	
преузме	 један	 од	 потпредсједника	 кога	 овласти	 предсједник	 или	
општински/градски	одбор.	
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Члан	14.	
Секретар	општинског/градског	одбора	врши	административно‐техничке	послове.	

	
Члан	15.	

Избор	предсједника,	потпредсједника	и	секретара	врши	се	јавним	гласањем	на	првој	
конститутивној	сједници	општинског/градског	одбора.	
	

Члан	16.	
Општински/градски	 одбор	 по	 потреби	 формира	 савјете,	 комисије	 и	 друга	 радна	
тијела	ради	остваривања	циљева	СНСД‐а	и	бира	њихове	чланове.	
	
	

ПРЕДСЈЕДНИШТВО	
	

Члан	17.	
Предсједништво	 је	 политичко‐извршни	 и	 оперативни	 орган	 општинског/градског	
одбора.	
	
Предсједништво	има	_______	чланова	и	чине	га:	

 предсједник	ОО/ГО,	
 потпредсједници	ОО/ГО,	
 секретар	ОО/ГО,	
 предсједник	Младих	социјалдемократа,	
 предсједник	Актива	жена	социјалдемократа	и	
 ________________________	члан	које	бира	општински/градски	одбор.	

	
Предсједник	ОО/ГО	руководи	радом	Предсједништва,	потписује	одлуке	и	друга	акта	
која	доноси	Предсједништво.		
	
Предсједништво	 у	 свој	 рад	 обавезно	 укључује	 шефове	 реонских	 одбора	 и	 шефове,	
уколико	су	формирани,	савјета	или	комисија.	
	

Члан	18.	
Предсједништво	усмјерава	и	организује	рад	ОО/ГО	СНСД.	
	
Предсједништво:	

 одговара	 за	 спровођење	 одлука	 Предсједника	 СНСД‐а,	 Главног	 одбора	 и	
Општинског/градског	одбора,	

 одлучује	о	питањима	организације	рада	општинске/градске	организације,	
 расправља	о	облицима	организовања	у	општинској/градској	организацији	и	у	

складу	са	тим	именује	шефове	реонских	одбора,	
 организује	и	припрема	страначке	активности	(сједнице	општинског/градског	

одбора,	општинске/градске	конференције,	свечане	сједнице	и	друго),	
 формира	изборни	штаб	и	контролише	његову	активност,	
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 прати,	анализира	и	усклађује	рад	мјесних	одбора	и	органа	локалне	самоуправе	
и	предлаже	мјере,	

 доноси	пословник	о	свом	раду	и	
 обавља	 и	 друге	 послове	 у	 складу	 са	 овом	 одлуком	 и	 задужењима	

општинског/градског	одбора.	
	

Члан	19.	
Предсједник	 ОО/ГО	 СНСД‐а	 у	 циљу	 оперативнијег	 рада	 сазива	 Извршни	 комитет	
СНСД‐а	који	броји	_____	чланова.		
	
Извршни	комитет	СНСД‐а	чине:		
 предсједник	ОО/ГО	СНСД,		
 потпредсједници/е	ОО/ГО	СНСД,		
 секретар	ОО/ГО	СНСД,		
 предсједница	Актива	жена,		
 предсједник	Младих	социјалдемократа.		

	
Извршни	комитет	СНСД‐а:		
 утврђује	и	води	политику	између	два	засједања	Предсједништва	ОО/ГО	СНСД;		
 води	кадровску	политику,		
 у	 изузетним	 случајевима,	 може	 донијети	 Одлуку	 из	 надлежности	

Предсједништва	ОО/ГО	СНСД‐а	коју	тај	орган	на	првој	следећој	сједници	мора	
верификовати;		

 анализира	актуелну	политичку	ситуацију	на	локалном	нивоу,	заузима	ставове	
и	 обавља	 друге	 послове	 неопходне	 за	 континуирано	 функционисање	 у	 раду	
општинске/градске	организације;	

 обавља	и	друге	послове	које	му	повјери	Предсједништво	ОО/ГО	СНСД‐а.		
	
	

МЈЕСНИ	ОДБОРИ	
	

Члан	20.	
Основни	организациони	и	територијални	облик	организовања	је	мјесни	одбор.		

	
Члан	21.	

Избор	мјесног	одбора	врши	се	на	мјесној	конференцији,	у	складу	са	правилником.	
	
План	 и	 правилник	 о	 формирању	 и	 раду	 мјесних	 одбора	 доноси	 Предсједништво	
ОО/ГО	СНСД	____________________________.	
	
Мјесни	одбор	чине:	

 предсједник	мјесног	одбора,	
 потпредсједник	мјесног	одбора,	
 активиста	младих,	
 активисткиња	жена,	
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 активиста	за	бирачки	списак	и	
 неколико	истакнутих	чланова.	

	
Предсједник	мјесног	одбора:	

 личност	 која	 посједује	 углед	 у	 својој	 средини,	 која	 може	 да	 буде	 вођа	
мишљења,	која	посједује	организационе	и	мотивационе	способности.	

	
Потпредсједник	мјесног	одбора:	

 личност	 која	 посједује	 организационе	 способности,	 која	 може	 преузети	
одговорност	за	самостално	одлучивање,	коју	краси	оданост	странци.	

	
Активиста	младих	у	мјесном	одбору:	

 члан	 МСД‐а	 или	 омладинац/омладинка	 који	 има	 искуства	 у	 организацији	
младих	и	забиљежен	активизам	у	кампањи.	

	
Активисткиња	жена	у	мјесном	одбору:	

 жена	која	има	искуства	у	организацији	акција	за	жене,	члан	актива	жена.	
	
Активиста	за	бирачки	списак	у	мјесном	одбору:	

 мјештанин	 који	 познаје	 подручје	 мјесног	 одбора,	 који	 може	 окупити	 младе	
активисте	и	волонтере.	

	
	
ОСТАЛЕ	ОДРЕДБЕ	

	
Члан	22.	

За	 пуноважан	 рад	 органа	 општинске/градске	 организације	 СНСД	 ______________	
потребно	је	присуство	надполовичне	већине	свих	чланова.	
	
Органи	своје	одлуке	доносе	надполовичном	већином	свих	чланова.	
	
Приликом	гласања	може	се	гласати	само	“ЗА”	или	“ПРОТИВ”.	
	

Члан	23.	
Односи	у	СНСД‐у	заснивају	се	на	начелима	демократије,	слободе	политичке	мисли	и	
иницијативе,	 равноправности	 и	 међусобном	 уважавању,	 сталном	 и	 отвореном	
дијалогу,	 одговорности	 руководства	 и	 чланства,	 поштовању	 и	 спровођењу	
демократски	усвојених	одлука.	

	
Члан	24.	

Мањина	или	појединац	који	 се	не	 слажу	са	одлукама	већине	имају	право	да	остану	
при	 свом	 мишљењу,	 да	 га	 заступају	 и	 бране	 и	 да	 траже	 преиспитивање	 одлуке	 са	
којом	се	не	слажу,	али	су	обавезни	да	одлуку	већине	спроводе.	
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Члан	25.	
Члан	 СНСД‐а	 може	 бити	 свако	 лице,	 без	 обзира	 на	 пол,	 вјерску	 и	 националну	
припадност.	
	
Чланство	 се	 стиче	 потписивањем	приступнице	 чиме	 се	 члан	 обавезује	 да	 прихвата	
Програм	и	Статут	СНСД‐а.	
	
Изузетно,	Предсједник	СНСД‐а	или	Предсједништво	СНСД‐а,	може	донијети	одлуку	о	
ускраћивању	чланства	у	Савезу	лицу	чије	би	чланство,	по	оцјени	тих	органа,	могло	
нанијети	 штету	 угледу	 СНСД‐а.	 Општински/градски	 одбор	 може	 формирати	
комисију	 чији	 ће	 задатак	 бити	 праћење	 учлањења	 и	 изузетно	 предлагати	 мјере	 у	
складу	са	горе	наведеним.		
	
Општински/градски	 одбор,	 по	 правилу,	 спроводи	 активност	 ревизије	 чланства	
након	 сваког	 изборног	 циклуса	 са	 циљем	 стварања	 стварне	 и	 квалитетније	 базе	
чланова	што	је	основ	за	квалитетан	рад	одбора.	
	
У	 страначким	активностима	СНСД‐а	поред	чланова,	 у	 складу	 са	 Статутом	и	другим	
актима,	могу	учествовати	и	симпатизери	Савеза	независних	социјалдемократа.	
	
Базу	 чланова	 води	 технички	 секретар	 уз	 надзор	 секретара	 општинског/градског	
одбора	а	све	у	складу	са	Правилником	који	утврђује	изглед,	садржај,	поступак	уписа	
и	брисања	чланова,	начин	коришћења	података	о	члановима	те	процедуре	заштите	
личих	података.	

	
Члан	26.	

Права	и	обавезе	чланови	остварују	кроз:	
 активно	учешће	у	раду	органа	и	других	организационих	облика	Савеза;		
 активно	учешће	у	креирању	и	доношењу	одлука;		
 поштовање	Статута	и	програма	Савеза	те	кроз	провођење	одлука	страначких	

органа;		
 право	да	својим	дјеловањем	и	понашањем	промовишу	углед	Савеза	у	јавности;		
 право	да	бирају	и	да	буду	бирани	у	све	органе	и	тијела	Савеза;		
 право	 да	 буду	 кандидовани	 на	 страначким	 листама	 за	 опште	 и	 локалне	

изборе;		
 информисање	о	активностима	Савеза;		
 учествовање	у	свим	активностима	Савеза;		
 остваривање	 идругих	 права	 али	 и	 извршавање	 других	 обавеза	 у	 складу	 са	

одредбама	овог	Статута	и	других	аката.		
	

Члан	27.	
Члан	Савеза	независних	социјалдемократа	може	бити:		
 Активни	члан	–	спреман	за	учешће	у	свим	активностима	и	свим	структурама	

СНСД‐а,	 укључујући	 и	 волонтерски	 рад	 (има	 сва	 права	 и	 обавезе	 у	 складу	
чланом	10.	Статута	СНСД‐а),		
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 Пасивни	 члан	 –	 уписан	 у	 чланство	 али	 без	 укључивања	 у	 активности	 (нема	
право	да	бира	и	буде	бира,	члан	10.	Статута	СНСД‐а.	Пасиван	члан	може	прећи	
у	активне	изјашњавањем	у	матичном	општинском/градском	одбору.		

	
Тип	чланства	члан	бира	слободном	вољом	потписом	приступнице.		
	
Општински/градски	 одбор	 проводи	 ревизују	 чланства	 на	 основу	 упуства	 о	 начину	
провођења	ревизије	чланства	који	доноси	Сужба	СНСД‐а.		
	
Служба	СНСД‐а	води	базу	активних	чланова	и	базу	пасивних	чланова.	

	
Члан	28.	

Члан	је	дужан	редовно	плаћати	чланарину.		
	
Чланарина	се	уплаћује	на	рачун	СНСД‐а.		
	
Висина	чланарине	зависи	од	врсте	примања	и	социјалног	статуса	сваког	члана:		
 за	запослене;		
 за	незапослене,	ученике,	студенте	и	пензионере;		
 за	чланове	који	остварују	накнаде	које	произлазе	из	мандата	СНСД‐а;		
 за	чланове	који	примају	редовну	плату	из	мандата	СНСД‐а.		

	
Служба	СНСД‐а	води	евиденцију	плаћања	чланарине:		
 збирно	по	општинама	за	чланове	из	става	1	и	2	претходне	алинеје,		
 појединачно	за	чланове	из	става	3	и	4	претходне	алинеје.		

	
Обавезе	 и	 права	 из	 претходних	 ставова	 овог	 члана	 утврђују	 се	 одлуком	
Предсједништва	СНСД‐а.		
	
Члан	може	давати	материјалну	подршку	СНСД‐у	у	облику	донација	и	других	облика	
помоћи	у	складу	са	Законом	и	другим	актима	који	регулишу	ту	област.		
	
Давањем	 материјалне	 подршке	 нико	 не	 може	 остваривати	 додатна	 или	 посебна	
права.	

	
Члан	29.	

Чланство	у	СНСД	престаје	слободним	иступањем	и	искључењем.	
	
Члан	 може	 својевољно	 да	 иступи	 из	 СНСД‐а	 враћањем	 чланске	 картице	 и	
потписивањем	Захтјева	 за	иступање	из	СНСД‐а	чији	 је	изглед	и	 садржај	дефинисан	
Правилником	о	 вођењу	 евиденције	 чланства.	 Захтјев	 за	 иступање	 члан	по	 правилу	
потписује	у	матичном	општинском/градском	одбору.	Изузетно	од	овог	правила,	члан	
може	Захтјев	за	иступање	да	потпише	и	у	сједишту	СНСД‐а.		
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Искључење	 из	 СНСД‐а	 наступа	 због	 кршења	 Статута,	 одступања	 од	 политике	 и	
Програма,	 рушења	 угледа	 СНСД‐а,	 неплаћања	 чланарине,	 због	 учлањења	 у	 другу	
политичку	 странку	 или	 кандидовања	 на	 листи	 другог	 политичког	 субјекта	 без	
сагласности	Предсједника	СНСД‐а.		
	
Члан	 се	 брише	 из	 евиденције	 чланства	 у	 случају	 наступа	 једног	 од	 разлога	 за	
престанак	чланства	у	СНСД‐у.		
	
Против	 члана	 чије	 је	 понашање	 и	 дјеловање	 усмјерено	 против	 одлука	 страначких	
органа	или	члана	који	својим	дјеловањем	крши	Статут,	програмска	начела	и	циљеве	
Савеза,	проводи	се	страначки	поступак.		
	
У	страначком	поступку	могу	се	изрећи	мјере:		

1. опомена;		
2. искључење	из	Савеза.		

	
Одлуку	 о	 покретању	 страначког	 поступка	 може	 донијети	 Предсједник	 СНСД‐а,	
Предсједништво	СНСД‐а	и	општински/градски	одбор.		
	
Против	 члана	 који	 обавља	 дужност	 на	 вишем	 нивоу	 организовања,	
општински/градски	одбор	не	може	покренути	и	провести	страначки	поступак,	већ	је	
то	у	искључивој	надлежности	Предсједника	СНСД‐а	или	Предсједништва	СНСД‐а.		
	
Ако	 одлуку	 о	 покретању	 страначког	 поступка	 доноси	 општински/градски	 одбор,	
дужан	 је	 прије	 доношења	 одлуке	 прибавити	 мишљење	 општинске/градске	
статутарне	комисије.		
	
Члану	 СНСД‐а	 коме	 су	 у	 страначком	 поступку	 изречене	 мјере,	 мора	 о	 томе	 бити	
обавијештен	службеним	путем.		
	
Члан	 коме	 су	 изречене	 мјерe	 има	 право	 жалбе	 Статутарној	 комисији	 у	 року	 од	 15	
дана	од	дана	службене	доставе	одлуке.		
	
До	правоснажности	одлуке	права	и	дужности	члана	мирују.		
	
Одлука	Статутарне	комисије	је	коначна.		
	

Члан	30.	
Детаљнији	поступак	и	надлежност	органа	у	вези	са	престанком	чланства	регулише	
се	 Правилником	 о	 страначкој	 дисциплини	 и	 одговорности	 кога	 доноси	
Предсједништво	СНСД‐а.	

	
Члан	31.	

Мандат	органа	странке	је	4	године	са	могућношћу	поновног	избора.	
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Члан	32.	
Представници	СНСД‐а	изабрани	на	локалним	изборима	организују	клуб	одборника.		
	
Клуб	одборника	бира	шефа	и	замјеника	шефа	клуба.		
	
Предсједник,	потпредсједниц	и	секретар	ОО/ГО	учествују	у	раду	клуба.		
	
Клуб	одборника	расправља	о	свим	питањима	из	домена	Скупштине	општине/града	и	
дужан	је	да	спроводи	ставове	органа	општинске/градске	организације.	
	

Члан	33.	
Ова	одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.	
	


