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Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao nositelj izrade i odgovorni 
voditelj izrade plana u postupku izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne 
zone R-2 (DPU-3) izradili su 
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1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RAPRAVE 

1.1. Opći podaci o tijeku javne rasprave 

 
Općinski načelnik Općine Matulji je na temelju čl. 95. st 2. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) donio Zaključak o 
utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 
(DPU-3) za javnu raspravu (KLASA: 350-01/19-01/0005 URBROJ: 2156/04-03-02-2-21-
0014 od 27. svibnja 2021. godine). 

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne 
zone R-2 (DPU-3) provedena je u razdoblju od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine. 

 

1.2. Podaci iz objave javne rasprave 

 
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade Plana objavio je Javnu raspravu o 
Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) i to: 

 
- u dnevnom tisku „Novi list“ dana 31.05.2021. godine 
- na mrežnim stranicama Općine Matulji (www.matulji.hr) 28.05.2021.godine 
- na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne    
  imovine (www.mgipu.hr) 28.05.2021. godine 
 

1.3. Javni uvid 

 
Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne 

zone R-2 (DPU-3) trajala je od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine. 
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja radne zone R-2 (DPU-3) bio je izložen u suterenu zgrade Općinske uprave 
Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka 
(ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: 9:00 - 11:00 i utorak 12:30 - 16:30) te na mrežnim 
stranicama Općine Matulji (www.matulji.hr). 

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana za vrijeme javne rasprave 
mogla su se iskazati na slijedeći način:  

- upisivanjem u Knjigu primjedbi koja se nalazila uz izloženi Prijedlog Plana na 
mjestu javnog uvida,  

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
- upućivanjem u pisanom obliku na adresu: Općine Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 

Matulji. 
     

Rok za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog II. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) bio je 21. lipnja 2021. godine. 

 
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih iskazan je tablično u tekstu. Ukupno 

je u propisanom roku zaprimljeno i u ovom Izvješću obrađeno 8 (osam) 
očitovanja/mišljenja/primjedbi.  

  



REKAPITULACIJA 

očitovanja 
sudionika  

koji su 
pozvani  

posebnom 
obavijesti 

prihvaćena  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe  

djelomično 
prihvaćena  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe 

mišljenja, 
prijedlozi i 

primjedbe koji  
nisu prihvaćeni 

ukupno  
mišljenja, prijedlozi i 

primjedbe koji su 
djelomično 

prihvaćeni ili nisu 
prihvaćeni 

mišljenja, 
prijedlozi i 

primjedbe koji  
nisu 

razmatrani 

ukupno  
mišljenja, 
prijedlozi i 
primjedbe 

 (+) (+/-) (-) (+/-) i (-) (/)   

4 3 3 1 4 1 8 

 

 

1.4. Javno izlaganje 

 
Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne 

zone R-2 (DPU-3) bilo je održano 15. lipnja 2021. godine s početkom u 17:00 sati u 
prostoru ulaza Školske sportske dvorane Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 2/A. O javnom 
izlaganju sastavljen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća uz popis prisutnih na 
javnom izlaganju. 

  



2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 

OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 

Prema odredbama članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade Plana je uz objavu Javne rasprave dostavio i 
posebnu pisanu obavijest (KLASA: 350-01/19-01/0005 URBROJ: 2156/04-03-02-2-21-0016 
od 04. lipnja 2021.) sljedećim sudionicima:  
 

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni 

ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella la Guardia 13, 

51000 Rijeka, 

2. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure 

Šporera 3, 51000 Rijeka, 

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni 

ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka, 

4. HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, 

5. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), Prijenosno 

područje Rijeka, Marinčićeva 3, 51211 Matulji, 

6. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, 

7. HRVATSKE CESTE d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 

Rijeka, 

8. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, 

Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka, 

9. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, 

HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 

10. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, 

11. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, 

12. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, 

13. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-

GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka, 

14. MJESNI ODBOR TRTNI-OSOJNAKI, 

15. MJESNI ODBOR JUŠIĆI-CENTAR, 

16. MJESNI ODBOR ŠMOGORI-RADETIĆI 

 

 

 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Adresa 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

 I.  PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI UPISANI U KNJIGU PRIMJEDBI 

1. / ZANATOPREMA, 
Zanatska udruga 
Rijeka 

Vukovarska 7, 
Rijeka 

Predlagatelj traži da se radi omogućavanja privođenja zemljišta 
namjeni formira čestica planske oznake br. 14 na cijelom zemljištu 
koje čini k.č. 147/1 k.o. Matulji. 

(+) Prihvaća se. 

II.  PISANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENI NOSITELJU IZRADE PLANA   

2. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 
URBROJ: 015-21-0018 
od 16.06.2021. 

Anton Kućel Trtni 6, Matulji Predlagatelj sukladno objavi u Novom listu o Prijedlogu II. Izmjene i 
dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) 
dostavlja prijedlog izmjene plana te traži da se k.č. 183/3 i 188/1 
k.o. Matulji prenamjene u poslovni prostor u radnoj zoni s obzirom 
na manjak građevinskih parcela i bolju iskoristivost prostora. 
Navedene čestice su rubne čestice koje graniče sa radnom zonom 
R-2 te smatra kako bi prenamjena istih značila proširenje radne 
zone R-2 te omogućila bolju iskoristivost prostora. 

(/) Ne razmatra se. 
 
Povećanje građevinskih područja nije predmet urbanističkih planova 
uređenja. 
Predlagatelja se upućuje na izmjene i dopune prostornog plana uređenja. 

3. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 
URBROJ: 383-21-0022 
od 21.06.2021. 

SUPERSTROJ 
STUDIO d.o.o. 
Dean Klemenc 

Dražice 123C, 
Rijeka 

Predlagatelj u ime investitora, tvrtke Autowill d.o.o., podnosi 
primjedbu na trenutnu izmjenu DPU-3 radne zone R-2.  
Investitor je u vlasništvu čestica planske oznake 15 i 16 koje se 
prijedlogom izmjene plana spajaju u jednu građevinsku česticu na 
kojoj je planirana gradnja servisnog centra za popravak vozila te 
salona za prodaju vozila. Za djelatnost maloprodaje, što bi salon za 
prodaju vozila svakako spadao, propisano je člankom 22 DPU-a 1 

PM na 25 m2 GBP te 1 PM na 2 zaposlena. Obzirom na morfologiju 
terena i oblikovanje čestice uključujući pristupe, nije izgledno 
formirati potreban broj parkirnih mjesta, pogotovo ukoliko se 
salon tretira kao maloprodaja. Moli da se uvaži primjedba na plan 

da se djelatnost servisa te djelatnost salona za prodaju vozila 
tretiraju kao uslužne djelatnosti te smanji potreban broj parkirnih 
mjesta. 

(+/-) Djelomično se prihvaća. 
 
Propisani broj parkirališnih mjesta preuzet je iz PPUO Matulji, s kojim DPU 
mora biti u skladu i ne može se mijenjati. 
U Plan će se dodati odredba za broj parkirališnih mjesta za veletrgovinu koja 
iznosi 1 PM na  60 m2 građevinske bruto površine. 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Adresa 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

4. 

 Općina Matulji Trg Maršala Tita 
11, Matulji 

Traži da se u tekstualnom dijelu plana u poglavlju 2.1. Oblik i 
veličina građevne čestice u članku 7. doda novi stavak sljedećeg 
sadržaja: 
„Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne 
čestice, sukladno zemljišnoknjižnom stanju pojedine nekretnine u 
okviru dopuštenog odstupanja iz stavka 2. ovog članka, kada to ne 
remeti provedbu Plana.“ 

(+) Prihvaća se. 

III.  PISANA OČITOVANJA SUDIONIKA KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI DOSTAVLJENA NOSITELJU IZRADE PLANA  

5. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 

URBROJ: 376-21-0019 
od 18.06.2021. 

Hrvatska 
regulatorna 

agencija za mrežne 
djelatnosti 
(HAKOM),  
Zagreb 

Roberta 
Frangeša 

Mihanovića 9, 
Zagreb 

Uvidom u dostavljeni prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja radne zone R-2 (DPU-3) za javnu raspravu potvrđuju da 

na prijedlog nemaju primjedbi. 

(+) Prihvaća se. 

6. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 
URBROJ: 511-21-0020 
od 18.06.2021. 

MINISTARSTVO 
UNUTARNJIH 
POSLOVA (MUP), 
Ravnateljstvo 
civilne zaštite, 
Područni ured 
civilne zaštite 

Rijeka, 
Služba 
inspekcijskih 
poslova 

Fiorela la 
Guardia 13, 
Rijeka 

  
U svezi poziva za dostavu podataka na Prijedlog II. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) 
dostavljaju sljedeće očitovanje: 
Smatraju da u posebnom odjeljku odredba za provođenje DPU-a 
pod nazivom „mjere zaštite od požara“ treba navesti određene 
mjere zaštite od požara kroz koje na adekvatan način treba 

regulirati sljedeće: 
- Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o 
požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja 
kroz otvore objekta, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, 
meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski 
građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti 
jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. 
Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti 
manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne 
može postići minimalna propisana udaljenost među objektima 
potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara 
sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 

(+/-) Djelomično se prihvaća. 

Iako su predmetnim planom sadržane mjere zaštite od požara (upućujemo 
tijelo da ubuduće potpunu informaciju potraži u pročišćenom tekstu 
odredbi za provedbu gdje se predmetni tekst i nalazi), primjedba se 
djelomično prihvaća, budući da se postojeći tekst neznatno razlikuje od 
traženog. 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Adresa 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(„Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15) 
- Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od 
požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu 
projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, 

broj 29/13 i 87/15) 
- Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila 
tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih 
i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine 
Matulji 
- Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet 
zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 
11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne 
novine“, broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega 
- Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili 
rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih 

pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i 
radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za 
vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj 35/94, 55/94 i 
142/03) 
-Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno 
je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, broj 8/06) 

- Temeljem članka 28., stavak 2. Zakona o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“, broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat 
zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2) 
 
U dostavljenom CD-u /Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3)/, pod naslovom A. 
Tekstualni dio, podnaslovom III. Odredbe za provođenje, nisu 
uopće sadržane određene propisane mjere zaštite od požara, pa 
shodno tome ne mogu izdati mišljenje o prihvaćanju II. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3). 
 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Adresa 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

7. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 
URBROJ: 378-21-0021 
od 21.06.2021. 

Javna ustanova 
Zavod za 
prostorno 
uređenje 
Primorsko - 
goranske županije 

Splitska 2,  
Rijeka 

U tijeku javne rasprave daje sljedeće prijedloge i primjedbe na 
prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radna zone 
R-2 (DPU-3): 
 
I. TEKSTUALNI DIO 
Točka 2. 
Podtočka a.) 

- Za građevnu česticu planske oznake 6a potrebno je osigurati 
direktan kolni pristup te ga naznačiti na kartografskom prikazu 
 
Članak 5 
Točka 5. 
5. Prostori definirani kao „uređaji za pročišćavanje otpadnih voda“ 
su namijenjeni uređenju uređaja za pročišćavanje planirane 
fekalne kanalizacije (bio-disk) i upojne jame u prvoj fazi. 
Predviđene su dvije izdvojene lokacije s posebnim građevnim 
česticama, dok je treći uređaj planiran u sklopu građevne čestice 
veletržnice u prvoj etapi. 

Nakon priključenja na općinski sustav kanalizacije, kada se za to 
steknu uvjeti, uređaji se demontiraju, a teren uređuje kao zelena 
površina. 

- Planom nisu planirane dvije izdvojene građevne čestice kao 
prostori definirani kao „uređaji za pročišćavanje otpadnih 
voda“. U grafičkom dijelu Plana u segmentu odvodnje 
prikazan je samo privremeni UPOV u zoni veletržnice. 

- Potrebno je uskladiti grafički i tekstualni dio plana 
 
Članak 22.a 
Primjedba: 
- Planom odrediti minimalni broj PM za osobna vozila 

- Propisati način priključenja na prometnu i komunalnu 
infrastrukturu 
 
Članak 74 f 
Primjedba: 
- U tekstualnom i grafičkom dijelu plana nedostaju cjelovite „Mjere 
posebne zaštite“ (lokacija sirene za uzbunjivanje, glavni pravci 
evakuacije, zone okupljanja evakuiranih osoba, površine za 
privremeno deponiranje materijala nastalog kao posljedica 
rušenja) 
 

II. GRAFIČKI DIO 

(+/-) Djelomično se prihvaća. 

I. TEKSTUALNI DO 
Točka 2. 
Podtočka a) 
Prihvaća se. 
 
Članak 5. 

Točka 5. 
Prihvaća se. 
 
Članak 22.a 
Prihvaća se. 
 
Članak 74.f. 
Djelomično se prihvaća. 
Navedeno nije mijenjano u odnosu na važeći plan, a javnopravna tijela nisu 
dostavila nikakve podatke sukladno kojima bi se navedeno poglavlje moglo 
propisati. Propisat će se ono što je moguće prema raspoloživim podacima. 

 
II. GRAFIČKI DIO 
Karta 2.c. 
Prihvaća se. 
 
Karta 2.d. 

Djelomično se prihvaća. 
Označit će se sustav na koji se priključuje, a ne prihvaća se primjedba o 
postojećoj i planiranoj infrastrukturi, budući da je uvriježeno i nije pogrešno 
navoditi da se radi o planiranim trasama infrastrukture, a projektantima i 
javnosti može biti korisna informacija. 

 
Karta 2.e. 
Djelomično se prihvaća. 
Označit će se sustav na koji se priključuje, a ne prihvaća se primjedba o 
postojećoj i planiranoj infrastrukturi, budući da je uvriježeno i nije pogrešno 
navoditi da se radi o planiranim trasama infrastrukture, a projektantima i 
javnosti može biti korisna informacija. 
 
Karta 3.b. 
Prihvaća se. 
 
Karta 4. 



Broj 
primjedbe/ 
očitovanja 

Urudžbeni broj 
zaprimanja primjedbe 

Naziv/ ime i 
prezime 
podnositelja 

Adresa 
podnositelja 

Sadržaj primjedbe Odgovor na primjedbu 

Karta 2 c - Infrastrukturni vodovi (elektroopskrba) 
- Nije ucrtan smjer priključenja i naziv i naponska snaga 
dalekovoda 
 
Karta 2 d - Infrastrukturni vodovi (telekomunikacijska mreža) 
- Ne postoji razlika između postojećih i planiranih cjevovoda, sve je 
to planska kategorija 

- Ne postoji oznaka na koji se sustav priključuje 
 
Karta 2 e - Infrastrukturni vodovi (vodoopskrba i odvodnja) 
- Ne postoji razlika između postojećih i planiranih cjevovoda, sve je 
to planska kategorija 
- Ne postoji oznaka na koji se sustav priključuje vodoopskrba i 
naziv vodospreme 
 
Karta 3 b  
- Nedostaje Karta „Mjere posebne zaštite“ 
 

Karta 4 - Načini i uvjeti gradnje 
- Za građevnu česticu planiranu za parkiralište nije naznačen način 
priključenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu, a nema ni 
ostalih elemenata koji se tiču uređenja građevne čestice 
 

Prihvaća se. 
 
 
 

8. 

KLASA: 350-01/19-
01/0005, 

URBROJ: 371-21-0023 
od 25.06.2021. 
(poslano poštom) 

HEP - ODS d.o.o. 
Elektroprimorje 

Rijeka 

Ulica V. C. 
Emina 2, Rijeka 

Uvidom u dostavljeni prijedlog plana, očituju se da se u sklopu ove 
izmjene plana predvidi mogućnost izmicanja dijela budućeg čvora 

Trinajstići sa k.č. 1308/4 k.o. Jušići u vlasništvu HEP-a na kojoj se 
nalazi poslovna građevina, a zbog budućih potreba HEP-a i 
rekonstrukcije postojeće građevine.  
Na dio plana koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu 
nemaju primjedbi. 

(-) Ne prihvaća se. 
 

Čvor Trinajstići nije u obuhvatu ovog Plana, a k.č. 1308/4 k.o. Jušići, prema 
nama dostupnim informacijama, ne postoji u katastarskom operatu. 

 

  













5. PRESLIKE PRILOGA KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI 

- Zaključak Općinskog načelnika o upućivanju prijedloga plana na javnu raspravu 
- Objava javne rasprave 
- Preslika objave javnog uvida iz dnevnog tiska - Novi list 31.05.2021. 
- Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Općine Matulji 28.05.2021. 
- Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja 28.05.2021. 
- Posebna obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi 
- Preslika očitovanja po posebnoj obavijesti na prijedlog plana 

 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




















