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340. 
Врз основа на точката IV став 2 и точката XI I 

од Одлуката за начинот за обезбедување обртни 
средства на задругите („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 34/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 

ЗАДРУГИТЕ 
1. Заем за обртни средства за редовен обем на 

работењето -според одредбите од Одлуката за начи-
нот за обезбедување обртни средства на задругите 
(во натамошниот текст: одлуката), банките и ште-
дилниците (во натамошниот текст: банките) можат 
да им одобрат на следните задружни организации 
(во натамошниот текст: задругите): 

1) на општите земјоделски задруги; 
2) на специјализираните производителски за-

други (овоштарски, масларски, лозарски, сточарски 
и други); 

3) на селанските работни задруги; 
4) на занаетчиските производни и услужни 

задруги (чевларски, столарски, кројачки и други); 
5) на занаетчиските набавио-хтродажни задруги; 
6) на рибарските и пчеларски задруги; 
7) на деловните сојузи на земјоделските задруги; 
8) на сите други видови задруги (задруги на 

ликовните уметници, задруги на професорите и на-
ставниците, работничко-службенички задруги, водни 
задруги и други). 

Како редовно работење на задруга се подразби-
ра и работењето на погонот на задругата. 

2. Заемот го одобрува банката к а ј која задру-
гата користи кредити за редовното работење. 

Ако кредити за редовното работење задругата 
и нејзиниот погон користат к а ј две банки, утврду-
вањето на височината на заемот и сите други де ј -
ствија во врска со одобрувањето на заемот според 
одредбите на одлуката и на оваа наредба, ги врши 
секоја банка посебно, со тоа што за заемот одобрен 
на погон на задругата, договорот за заемот го пот-
пишуваат и погонот и задругата. 

3. Заем за обртни средства според одредбите на 
одлуката, банката нема да им одобри: 

1) на задругите што не се кредитно способни; 
2) на задругите што немале одобрени кредити 

на 31 декември 1957 година; 
3) на задругите што се наоѓаат во постапка н»а 

ликвидација (редовна и присилна), како и на задру-
гите ПРОТИВ кои постапката на ликвидација ќе биде 
доведена пред да се склучи договор за заем; 

4) на задругите кои пред докрајчувањето на 
постапката за одобрување на заем, со спојување со 
друга стопанска организација или на друг начин го 
промениле својот статус и престанале да бидат 
задруги. 

Кредитната способност на задругата ја цени 
банката што го одобрува заемот, врз основа на про-
писите за краткорочното кредитирање (член 12 од 
Уредбата за краткорочните кредити — „Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 31/56). 

4. Заем за обртни средства според одредбите 
на одлуката банката нема да и одобри ни на задруга 
што нема ажурно книговодство, се додека задругата 
не го ажурира своето книговодство со состојба на 
31 декември 1957 година 

Во недостиг на завршна сметка за 1957 година, 
како ажурно книговодство може да се смета и бруто 
билансот на задругата на 31 декември 1957 година. 

Ако при утврдувањето на височината на заемот 
задругата н,е би имана ни бруто биланс со состојбата 
на 31 декември 1957 година, банката ќе ќ остави 
на задругата соодветен срок за ажурирање на кни-
говодството, водејќи притоа сметка целата постапка 
за одобрување на заемот според одлуката да мора 
да се докрајчи до 31 јули 1958 година. 

5. Како основица за утврдување на височината 
на заемот според точката II став 2 од одлуката 
служи збирот на сите кредити што и се одобрени 
на задругата и на нејзините погони што биле во 
сила на 31 декември 1957 година, под услов до 
денот на утврдувањето на височината на заемот да 
не е намален редовниот обем на работењето на 
задругата. 

Наменските кредити наведени во точката И 
став 2 под 1) од одлуката за кои банката ќе утврди 
дека на задругата и служеле за редовно работење, 
нема да се земаат како ставка која се одбива од 
основицата од претходниот став. 

6. Како износ на побарувањата од купувачите 
и од други лица потем нормалниот срок за наплата, 
ко ј според точката II став 2 под 26) од одлуката 
се зема како ставка што се одбива од основицата 
при пресметувањето на височината РО заемот, ќе 
се земе оној износ што се добива кога од вкупниот 
износ на побарувањата од купувачите и од други 
лица според состојбата на 31 декември 1957 година 
ќе се одбие вкупниот износ на реализацијата оства-
рена во декември 1957 година и вкупниот износ на 
обврските спрема добавувачите постари од 10 дена 
(т. е обврските што настанале пред 20 декември 
1957 година). Притоа се исклучуват побаруваната 
од странски купувачи ако задругата по тој освои 
користела извозен кредит. 

7. Интерес по нормата од 2,5% годишно иа зае-
мот одобрен според одлукава, ќе плаќаат: 

1) се ланските работни задруги; 
2) специјализираните производите леки задруги 

за селскостооанека производна дејност; 
3) земјоделските задруги на нивните економии 

со самостојна пресметка; 
4) задругите за слатководен и морски рибо леп; 
5) другите задруги за нивните погони со само-

стојна пресметка што вршат селскостопанска де ј -
ност, промет на семенски стоки или снабдување на 
селското стопанство. 

Интерес по нормата од претходниот став ќе 
плаќаат и општите земјоделски задруги ни делот 
од заемот што го користат за селскостопааска про-
изводна дејност, за промет на семенски стоки или за 
снабдување на селското стопанство (економии, 
расадници, опитни, мпLHTшеки и припусти станици 
и слично), ако за овие дејности во своето ЈШИГОВОД-; 
ство водат посебна сметка. 
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8. Интерес по нормата од 2,5% годишно на заемот 
одобрен според одлуката, ќе плаќаат и занаетчиските 
услужни задруги, и тоа: 

1) занаетчиските задруги што вршат занаетчи-
ски дејности на лични услуги; 

2) занаетчиските задруги што се занимаваат со 
услуги и тоа исклучиво со поправки, односно со 
одржување на предмети и други производи што 
служат за потребите на животниот и општествениот 
стандард; 

3) занаетчиските задруги што произведуваат 
стоки по порачка и за индивидуални потреби на 
граѓаните, односно што своите производи им ги про-
даваат непосредно на потрошувачите исклучиво во 
своите деловни простории или продавници. 

Занаетчиските задруги кои покрај услужната 
дејност произведуваат и предмети за пазарот, се 
сметаат како услужни ако е нивната дејност 1во 
целина или во претежен дел од услужен карактер. 
Дали е дејноста на овие занаетчиски задруги во це-
лина или во претежен дел од услужен карактер, 
одлучува банката кај која задругата има жиро 
сметка (врз основа на решението за регистрацијата, 
на завршните сметки, периодичните пресметки 
и друга документација со која располага). 

9. Земјоделската задруга која по добивањето на 
заем односно во текот на отплатувањето на заемот 
по кој била должна да плаќа интерес по нормата 
од 6% годишно, своето работење ќе го преориентира 
на селскостопанска дејност, на заемот односно на 
остатоток од заемот ќе плаќа интерес по нормата 
од 2,5% годишно од денот кога на банката за ова 
и поднесла пријава со соодветната документација. 

Интересната норма од 2,5% годишно ќе 6 се 
пресметува на задругата од претходниот став ла 
делот од заемот кој се однесува на селскостопанека-
та дејност и кога задругата покрај селскостопан-
скота дејност Ерши и дејност откуп на селскосто-
панеки производи. 

10. Кредитите за редовниот обем на работењето 
одобрени до 31 декември 1957 година на задругите 
кои пред докрај чувањето на постапката за одобру-
вање на заем според одлуката со спојување со 
друга стопанска организација или на друг начин 
го промениле својот статус и престанале да бидат 
задруги, ќе се третираат како посебни кредити спо-
ред членот 17а од Уредбата за фондот на обртните 
срества на стопанските организации, и тоа според 
состојбата на тие кредити на денот на промената на 
статусот на задругата, а под услов до денот на пре-
носот на овие кредити да не е намален редовниот 
обем на работењето на кое овие кредити се одне-
суваат. 

Одредбата од претходниот став се однесува и на 
погонот на задругата, ако погонот се издвои заради 
припојување кон друго претпријатие или ако фор-
мира самостојно претпријатие, со тоа што како по-
себен кредит ќе се третира само оној дел од креди-
тот за редовно работење кој е сразмерен со обемот 
на работењето на погонот. 

11. Ако задругата потем склучениот договор за 
заем кој ft е одобрен според одлуката ќе го изгуби 
статусот на задружната организација поради споју-
вање со друга стопанска организација или на друг 
начин, обврските од договорот за заем преминуваат 
на стопанската организација кон која е припоена 
задругата, односно на новата стопанска организа-
ција што го преземала и го продолжила работењето 
на задругата. 

12. Срокот за исплата на заемот одобрен според 
одлуката, не може да биде подолг од 20 години. 
Во рамките на овој срок, со договорот за заемот 
се утврдуваат сроковите за отплатување (враќање) 
на заемот. 

Отплатувањето на заемот задругата го врши на 
JQBар на средствата од хри според важечките про-
ЈЕисИ ги плаќа Ануитетите по инвестиционите заеми. 

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Вр. 08—4155/1 
17 април 1968 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите," 
Авдо Хумо, е. р. 

341. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57) во точката I оддел А во 
гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот 
на редниот број 35 се менува и гласи: 

„35. Конзерви и паста од риби — — — 1,50". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите на извоз склучени од 
тој ден. 

П. бр. 681 
15 април 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Комитетот 
за надворешна трговија 
Државен потсекретар, 

Ивица Грегиќ, е. р. 

342. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање 
регрес за сопни сачми и сопни погачи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. -16/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите пропишзша 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-

ТРЕС ЗА СОПНИ САЧМИ И СОПНИ ПОГАЧИ 
1. Стопанските организации ед точката 1 од 

Одлуката за давање регрес за сопни сачми и сопни 
погачи и поднесуваат барање за регрес на банката 
кај која имаат жиро сметка. 

2. Кон барањето за регрес стопанските органи-
зации прилагаат: 

1) заверени преписи од сметките за продаде-
ните и испорачани количини сопна сачма и сопни 
погачи; 

2) доказ за извршените испораки; 
3) пресметка на регресот со податоците за про-

дадените и испорачани количини сопна сачма и 
сопни погачи изразени во килограми, за износот на 
регресот по еден килограм и за вкупниот износ 
на регресот. 

3. Откако банката ќе утврди дека е барањето 
за регрес во поглед на пресметката и потполноста 
на документацијата точно, го одобрува износот на 
регресот во корист на жиро сметката на подноси-
телот на барањето, а на товар на сметката бр. 339546 
— Регрес за сопни сачми и сопни погачи, 

4. Заверката на преписите на документацијата 
од точката 2 под 1) и 2) од ова упатство ја вршат 
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директорот на претпријатието и шефот на сметко-
водството, односно лицата што нив ги застапуваат. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на сите количини сопна сачма и со-
пни погачи продадени по цените од точката I од 
Одлуката за определување на највисоките про-
дажни цени на храната за добиток од индустриско 
потекло („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58). 

Бр. 07-8745/1 
24 април 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

343. 

Врз основа на точката V од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени за одделни 
деривати на нафта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛА-
ТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ НА 
ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА НА КОИ ИМ 
СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ 

. I. Трговските стопански организации што вр-
шат промет на нафта и на нафтини деривати, 
како и другите стопански и задружни организации 
што се занимаваат со промет на вакви производи, 
се должни на запалите на такви производи затечени 
кај "нив на денот на влегувањето во сила не Одлу-
ката за определување на највисоките продажни 
цени за одделни деривати на нафта (во натамо-
шниот текст.: Одлуката) да ја пресметаат и да ја 
уплатат разликата меѓу досегашната највисока про-
дажна цена определена со Решението за определу-
вање највисоките продажни цени за моторен бензин, 
мотооен петрол и плинско уље („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/54) и со точката I од Одлуката за 
определување највисоките продажни цени за опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ'*, бр. 
13/55) и највисоката продажна цена определена во 
точката I од Одлуката, и тоа: 

1) за моторен бензин од 70/72 октани — 3 ди-
нари за 1 кг, 

2) за моторен бензин од 74 октани — 3 динари 
за 1 кг, 

3) за моторен бензин од 80 ок тани — 3 динари 
за 1 кг, 

4) за моторен бензин од 84 октани — 3 динари 
за 1 кг, 

5) за сите други видови моторни бензини -1-
3 динари за 1 кг, 

6) за плинско масло — Дизел гориво Д1 — 13 
динари за 1 кг 

7) за плинско масло — Дизел гориво Д2 — 3 
динари за 1 кг 

Стопанските организации од ставот 1 имаат 
право на надоместок на разликите во цената меѓу 
досегашната највисока продажна цена за плин-
ско масло — Дизел гориво и највисоката продажна 
цена за тоа гориво определена со Одлуката, и тоа: 

1) за плинско масло — Дизел гориво" ДЗ — 10 
динари за 1 кг, 
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2) за плинско масло — Дизел гориво Д4 — 20 
динари за 1 кг. 

II. За количините на производите од претход-
ната точка што на денот на утврдувањето на запа-
сите и на пресметувањето на разликите според ова 
упатство се затекнале на пат, пресметувањето и 
уплатувањето на разликите според одредбите на ова 
упатство е должен да го изврши примателот на 
стоките. Примателот не е должен да го изврши ова 
пресметување и уплатување ако со потврда од 
општинската управа за приходи докаже дека испра-
ќачот на тие производи ја пресметал и ја уплатил 
разликата 

Надоместокот на разликата во цената од ставот 
2 на претходната точка примателот може да го 
оствари ако поднесе потврда од општинската управа 
за приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето 
на испоаќачот дека тој надоместок не го остварил 
испраќачот, 

III. Разликите во цената пресметани според од-
редбите од ова упатство треба да се уплатат во срок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
ова упатство ка ј Народната банка на сметката бр. 
339547 — Разлики во цената на нафтата и на нафте-
ните деривати. 

Надоместокот на негативните разлики во цената 
го остваруваат стопанските оргнизации од точката 
I на ова упатство со поднесување на барање кон 
кое прилагаат потврда од точката II став 2 на ова 
упатство и извештај за »утврдените и пресметаните 
негативни разлики заверен од општинската управа 
за приходи 

IV. Стопанските организации кои според одред-
бите од ова упатство се должни да ги пресметаат 
и да ги уплатат позитивните разлики во цените 
односно на кои им припаѓа право на надоместок на 
негативните разлики во цените, ќе it поднесат на 
општинската управа за приходи на онаа општина 
на чие подрачје се наоѓа нивното седалиште, изве-
штај за пресметаните и уплатените разлики односно 
извештај за утврдените негативни разлики. Овој 
извештај мора да се поднесе најдоцна во срок од 
10 дена од- денот на влегувањето во сила на ова 
упатство. 

Извештајот од претходниот став мора да содржи 
податоци за видот, количината и вредноста на запа-
сите на денот на пописот и пресметувањето и пре-
сметка на разликите по единица мерка за секој вид 
и за вкупната количина 

V. Општинската управа за приходи е должна 
врз основа на прегледот на книговодствената еви-
денција односно со преглед на местото каде што 
запасите се наоѓаат да ја провери точноста на извр-
шениот попис на запасите' на производите наведени 
во ова упатство односно точноста на извештајот за 
утврдените запаси и за пресметаните разлики ва 
цените за тие запаси. Ако утврди дека разликите 
не се пресметани или дека не се уплатени, односно 
дека се погрешно пресметани и уплатени, општин-
ската управа за приходи е должна да презема 
соодветни мерки против одговорните лица и да ги 
наплати утврдените разлики. 

VI. Ова упатство влегува во сила со денот на 
потпишува њето. 

Бр. 07—8752/1 
23 април 1Ѕ58 година 

Белград 

Го заменува 
Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полип, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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344. 
Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ ШТО КЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ 

ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИ ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

I. За работите од надлежноста на наведените 
околиски јавни обвинителства утврдени со Одлу-
ката за измена на Одлуката за утврдување подра-
чјата на окружните и околиските јавни обвини-
телства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58) ќе 
бидат надлежни следните окружни јавни обвини-
тели: 

1) окружниот јавен обвинител во Иванград ќе 
ги воши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Иванград; 

2) окружниот јавен обвинител во Никшиќ ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Никшиќ; 

3) окружниот јавен обвинител во Плевља ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот јавен 
обвинител во Плевља. 

II. Овластувањето на окружниот јавен обвини-
тел во Биело Поље да ги врши раббтите од надле-
жноста на околискиот јавен обвинител во Биело 
Поље, што му е дадено со Решението за определу-
вање на окружните јавни'обвинители што ќе ги 
впшат работите од надлежноста на околиски јавни 
обвинители за подрачјето на околиски јавни обви-
нителства утврдени со Одлуката за утврдување по-
драчјата на окружните и околиските јавни обви-
нителства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56), 
престанува да важи. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 176/58 
10 април 1958 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 

Бранко Д. Јевремовић, е. р. 

345. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 

Уредбата за организацијата, послувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
членот И од Законот за Југословенскиот Црвен 
крст и Решението на Одборот за стопанство на СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет за наплатувањето на марки 
на Југословенскиот Црвен крст,% бр. 8392 од 25 ав-
густ 1953 година, Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А П У Ш Т А Њ Е В О О П Т Е К Н А Д О П Л А Т Н А П О -
Ш Т Е Н С К А Ф Р А Н К О И П О Р Т О М А Р К А П О П О -

В О Д Н Е Д Е Л А Т А Н А Ц Р В Е Н К Р С Т В О 
1 9 5 8 Г О Д И Н А 

На 4 мај 1958 година ќе се пуштат во оптек 
доплатна поштенска франко и порто марка по 
повод неделата на Црвен крст, секоја во вредност 
од 2 динари. 

Сликата на обете марки прикажува деталј на 
фреска од манастирот Сопоќани, а во повеќебоен 
печат Под сликата е отпечатен натписот „Југо-
славија" — со латиница, а на левиот вертикален 
раб ^ на марката текстот: „Недела на Црвен крст 
1958" — со кирилица. Ознаката на вредноста .,2" е 
во горниот лев агол на марката, а знакот на црвен 
крст на тркалесто бело поле е во десниот горни 
агол на марката. На порто марката, под ознаката 
на вредноста, стои зборот „порто" — со латиница. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатил поштенски марки зд 
времетраењето на неделата на Црвен крст, од 4 
до 10 мај 1958 година. 

Бр. 2197 
14 април 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

По извршеното сраЕнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
на Уредбата за управување со фондовите за уна-
предување на селското стопанство, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/54, се п о т п а д н а л а 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
Во членот 2 во првиот ред место зборовите: 

„Во членот 2" треба да стојат зборовите: „Во чле-
нот 6". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 април 
1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогла-
сување на подрачјата заразени од опасни растени-
ски болести и штетници, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/58, се поткраднала долу наведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОД-
РАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИ-

СКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
На страната 320, во 22 ред од левата колона, 

наместо: „Рогачиќи" треба да стои: „Горачиќи". 
Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 

Белград, 19 април 1958 година. 
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