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222. 

На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 15/2016),  чл. 24 став 3.  Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ ПО Бачка Топола (''Службени лист општине 

Бачка Топола'' број 6/2013) , члана 37. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 

(''Службени лист општине Бачка Топола'' број 12/2016)  и члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка 

Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009,  6/2010, 9/2012 и 12/2014), 

Општинско веће општине  Бачка Топола, дана 06.11.2017. године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ЦЕНУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ  ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 Даје се сагласност на цену комуналне услуге: снабдевање топлотном енергијом, испоручиоцу 

топлотне енергије, ЈП „Комград“ Бачка Топола, из Бачке Тополе ул. Матије Корвина бр. 18. као 

аконтативна цена за грејну 2017/18  сезону и то: 

- 220,77 дин./ m
2   
са ПДВ-ом. 

 

II 

 

Ова аконтативна цена за испоручену  топлотну енергију у грејној сезони  2017/18 године, 

плаћа се у дванаест месечних рата у износу од 110,40 дин./ m
2   
са ПДВ-ом.    

 

III 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ , на  сајту Општине Бачка 

Топола www.btopola.org.rs  и огласној табли Општинске управе општине Бачка Топола.  

 

IV 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Бачка 

Топола“, а примењује се од: 01.10.2017. године. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                              Председник општине  Бачка Топола  

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА                                          Кишлиндер Габор с.р. 

Број:38-13/2017-V 

Дана: 06.11.2017. 

Бачка Топола 

 

 

223. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

34. став 2. Статута месне заједнице Томиславци, Савет месне заједнице Томиславци на седници 

одржаној дана 03.11.2017. г. донео је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМИСЛАВЦИ 
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I 

 

У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Томиславци (у даљем 

тексту: Комисија), именују се: 

1. Докмановић Бранка, економски техничар, из Томиславаца - за председника 

2. Узелац Нада, администратор у пошти, из Томиславаца - за члана 

З. Јокић Љубица, трговац, из Томиславаца - за члана 

 

II 

 

Комисија: 

- стара се о законитости спровођења избора, 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

- даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

- организује техничке припреме за спровођење избора, 

- прописује потребне обрасце за спровођење избора,  

- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

- утврђује и оглашава листе кандидата,  

- утврђује број гласачких листића за бирачка места,  

- утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

- утврђује и објављује укупне резултате избора, и 

- обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Томиславци. 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли месне 

заједнице. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број: 1/IX-2017-I 

Дана: 03.11.2017. 

Председник Савета 

Месне заједнице Томиславци 

Спасојевић Мирко с.р. 

 

 

224. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

35. став 2. Статута месне заједнице Карађорђево («Службени лист општине Б. Топола» број 13/2013, 

9/2016 и 22/2017), Савет месне заједнице Карађорђево на седници одржаној дана 04.11.2017. г. донео 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАЂОРЂЕВО 

 

I 

У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Карађорђево (у даљем тексту: 

Комисија), на мандатни период од 4 године, именују се:  

1. Гордана Гостовић, домаћица, из Карађорђева - за председника 

2. Горан Беслаћ, полицијски службеник, из Карађорђева - за заменика председника  

3. Борислав Шешлија, пензионер, из Карађорђева - за члана  
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II 

 

Комисија:  

- стара се о законитости спровођења избора, 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

- даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,  

- организује техничке припреме за спровођење избора,  

- прописује потребне обрасце за спровођење избора,  

- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о 

месним заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне 

заједнице,  

- утврђује и оглашава листе кандидата,  

- утврђује број гласачких листића за бирачка места,  

- утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,  

- утврђује и објављује укупне резултате избора и у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“ у року од 5 дана од дана утврђивања резултата, и  

- обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији 

општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице Карађорђево.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ у року од 5 дана од дана доношења и на огласној табли Месне заједнице.  

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

КАРАЂОРЂЕВО 

Број: 144/2017  

Дана: 04.11.2017. 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Милан Максимовић с.р. 

 

 

225.  

На основу члана 13. став 7. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017), и 

члана 38. став 1. тачка 18. Статута месне заједнице Пачир („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр. 23/2017)  Савет месне заједнице Пачир на седници одржаној дана 05.11.2017. године, донеo је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Пачир („Службени 

лист општине Бачка Топола“, бр. 23/2017)  

 

Члан 26. мења се и гласи: 

 

 ”Гласачки листић грађанин попуњава иза паравана за гласање, пошто га члан бирачког 

одбора поучи о начину гласања и може да гласа и заокружи највише пет кандидата на гласачком 

листићу, пошто се из сваке изборне јединице бира 5 чланова Савета”. 

 

Члан 36. мења се и гласи: 

 

 ”Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић као и гласачки листић који је 

попуњен тако да се не може утврдити за кога је грађанин гласао и ако има више од 5 заокружених 

кандидата на гласачком листићу”. 
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Члан 2. 

 Оваj Правилник ће се објавити на огласној табли Месне заједнице и у ”Службеном листу 

општине Бачка Топола” у року од 15 дана од дана доношења, а ступа на снагу даном објављивања. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПАЧИР 

Број:332/2017 Председник Савета 

Дана: 06.11.2017. године МЗ Пачир 

Пачир Мр Сомбати Золтан с.р. 

 

 

226. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

34 и 35. Статута месне заједнице Пачир («Службени лист општине Б. Топола» број 23/2017), Савет 

месне заједнице Пачир на седници одржаној дана 5.11.2017. године донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

 И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ  

ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЧИР 

 

I 

 

 У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Пачир (у даљем тексту: 

Комисија), на мандатни период од 4 године именују се:  

 

 1. Живановић Хелена, ул. Буњевачка бр. 7 из Пачира - за председника 

 2. Брезњак Јанош, ул. Јо Лајоша бр. 9 из Пачира - за заменика председника 

 3. Тари Нандор, ул. Иве Лоле Рибара бр. 20 из Пачира - за члана 

 4. Нађ Шандор, ул. Споредна бр. 11а из Пачира - за члана 

 5. Звекан Петар, ул. Лењинова бб. из Пачира - за члана 

 

II 

 

 Комисија: 

 - стара се о законитости спровођења избора, 

 - одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,  

 - даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

 - организује техничке припреме за спровођење избора, 

 - прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

 - утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

 - утврђује и оглашава листе кандидата 

 - утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

 - утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

 - утврђује и објављује укупне резултате избора, и 

 - обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Пачир. 
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III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли Месне заједнице. 

 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број: 332/13 

Дана: 6.11.2017. Председник Савета 

 Месне заједнице 

 Мр Сомбати Золтан с.р 

 

 

227. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013 и 20/2017) и члана 34. став 

2. Статута месне заједнице Бајша, Савет месне заједнице Бајша на седници одржаној дана 

06.11.2017. г. донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША 

 

I 

 

У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Бајша (у даљем тексту: 

Комисија), именују се: 

1. Плохл Едвин, из Бајше, ул. Граничарска бр. 20 - за председника 

2. Фејос Силвиа, из Бајше, ул. Тополски пут бр. 15 - за заменика председника 

3. Хулала Антал, из Бајше, ул. Мала бр. 15 - за члана 

4. Тружински Илона, из Бајше, ул. Пољска бр. 1 – за члана 

5. Кнежевић Мира, из Бајше, ул. Тополски пут бр. 73 – за члана 

 

II 

 

Комисија: 

- стара се о законитости спровођења избора, 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

- даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

- организује техничке припреме за спровођење избора, 

- прописује потребне обрасце за спровођење избора,  

- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 

- утврђује и оглашава листе кандидата,   

- утврђује број гласачких листића за бирачка места,  

- утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

- утврђује и објављује укупне резултате избора у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

у року од 5 дана од дана утврђивања резултата избора, и 

- обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Бајша. 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“ и на огласној табли месне заједнице. 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БАЈША 

Број: 190/17 

Дана: 06.11.2017. г. 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Лацковић Карољ с.р. 

 

 

228. 

На основу члана 23. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка 

Топола («Службени лист општине Б. Топола» број 5/2009, 5/2011, 6/2013, 18/2015 и 20/2017) и члана 

19. став 6, 7 и 8 Статута месне заједнице Бачки Соколац («Службени лист општине Б. Топола» број 

13/2013 и 22/2017), Савет месне заједнице Бачки Соколац на седници одржаној дана 6.11.2017. 
године донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ 

 

I 

 

У Комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Бачки Соколац (у 

даљем тексту: Комисија), на мандатни период од 4 године именују се: 

1. Бореновић Горан, из Бачког Соколца - за председника 

2. Тодорић Биљана, из Бачког Соколца - за заменика председника 

З. Цветићанин Мирко, из Бачког Соколца - за члана 

4. Љубојевић Слађана, из Бачког Соколца - за заменика члана 

5. Ђаковић Зоран, из Бачког Соколца - за члана 

6. Бјелобрк Надица, из Бачког Соколца - за заменика члана 

 

II 

 

Комисија: 

- стара се о законитости спровођења избора, 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, 

- даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора, 

- организује техничке припреме за спровођење избора, 

- прописује потребне обрасце за спровођење избора, 

- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Бачка Топола и Статутом месне заједнице, 
- утврђује и оглашава листе кандидата 

- утврђује број гласачких листића за бирачка места, 

- утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, 

- утврђује и објављује укупне резултате избора, и 

- обавља и друге послове одређене Одлуком о месним заједницама на територији општине 

Бачка Топола и Статутом месне заједнице Бачки Соколац. 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола” и на огласној табли Месне заједнице. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Број: 15/17 

Дана: 6.11.2017. 

Председник Савета 

Месне заједнице 

Мирко Тодорић с.р. 
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229. 

На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 

99/2016) и члана 25. став 3. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину (“Службени лист 

општине Бачка Топола”, бр. 19/2016, 7/2017 и 20/2017), начелник Општинске управе Бачка Топола 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18. 

Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину у Разделу 4. - ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 4.4. - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И РЕЛИГИЈА, Глава 4.4.1. - Дом културе, Програм 

13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, функција 820, извор финансирања 01: 

 

 - Програмска активност: 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе, економска 

класификација 425, на позицији 284. - Текуће поправке и одржавање, износ од 607.000,00 динара 

увећава се за износ од 500.000,00 динара, те износи 1.107.000,00 динара, 

 

 - Пројекат 1201-П2 - Адаптација позоришне сале Дома културе, економска класификација 

425, на позицији 289. - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, укупан износ од 

13.070.000,00 динара умањује се за износ од 500.000,00 динара, те укупно износи 12.570.000,00 

динара (извор 01 износи 8.100.000,00 динара). 

 

II 

 Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је настанком 

допунских радова приликом привођења позоришне сале основној намени. 

 

III 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије у сарадњи са Одсеком за 

друштвене делатности. 

 

IV 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                        Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                         Општинске управе                                                                                                                       

Број: 400-2/2017-III-4                                                                                   Седлар Петер с.р.                                                                                                                             

Дана: 02.11.2017. 

Бачка Топола 

 

   Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације  

дана 02.11.2017. године. 

                                                                                                                       Председник 

                                                                                                              општине Бачка Топола 

                                                                                                                  Кишлиндер Габор с.р. 
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230. 

На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 

99/2016) и члана 25. став 3.  Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину (“Службени 

лист општине Бачка Топола”, бр. 19/2016,  7/2017 и 20/2017), начелник Општинске управе Бачка 

Топола доноси 

РЕШЕЊЕ  

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

 Овим Решењем извршене су следеће измене апропријација у табеларном делу члана 18. 

Посебног дела Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2017. годину у Разделу 4.- ОПШТИНСКА 

УПРАВА, Глава 4.5.-Месне заједнице, Глава 4.5.7.-Месна заједница Ново Орахово, Програм 15: 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска активност: 0602-0002-Месне заједнице функција 620, 

према следећем: 

 

1. економска класификација 421, на позицији 458. - Стални трошкови, износ од 

1.821.394,00 динара умањује се за износ од 30.000,00 динара, те износи 1.791.394,00 

динара према следећој структури извора финансирања: 

 

-извор финансирања 01 износи 971.000,00 динара (након умањења у износу од 

30.000,00 динара), 

-извор финансирања 13 остаје непромењен и износи 820.394,00 динара; 

   

2. економска класификација 472, на позицији 464. - Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, износ од 164.000,00 динара увећава се за износ од 30.000,00 динара, те износи  

194.000,00 динара према следећој структури извора финансирања: 

 

- извор финансирања 01 износи 154.000,00 динара (након увећања у износ од 

30.000,00 динара), 

- извор финансирања 13 остаје непромењен и износи 40.000,00 динара.  

  

II 

 Неопходност промене апропријација из члана I овог Решења, проузрокована је планирањем 

средстава недовољног обима у оквиру позиције 464. за једнократне помоћи у виду пакета за бебе. 

 

III 

 О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије. 

 

IV 

 Ово Решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                           Начелник 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                              Општинске управе                                             

Број: 400-2/2017-III-5                                                                                      Седлар Петер с.р.                                              

Дана: 03.11.2017. 

Бачка Топола 

 

   Председник општине Бачка Топола дао је сагласност на Решење о промени апропријације 

дана 03.11.2017. године. 

                                                                                                                       Председник 

                                                                                                              општине Бачка Топола 

                                                                                                                  Кишлиндер Габор с.р. 
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Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

222. Решење о давању сагласности на цену комуналне услуге снабдевање 

топлотном енергијом  ЈП ''Комград'' Бачка Топола 1044 

   

223. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Томиславци 1044 

   

224. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Карађорђево 1045 

   

225. Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета 

Месне заједнице Пачир 1046 

   

226. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Пачир 1047 

   

227. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета Месне заједнице Бајша 1048 

   

228. Решење о именовању председника, чланова Комисије и њихових заменика за 

спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Бачки Соколац 1049 

   

229. Решење о промени апропријације 1050 

   

230. Решење о промени апропријације 1051 

   

   

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


