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PREDGOVOR
Reforma pravosuđa i borba protiv korupcije zasigurno se ubrajaju u neke od najzahtjevnijih izazova s kojima je Republika 
Hrvatska suočena na svojem putu prema učinkovitom i neovisnom pravosuđu i vjerodostojnoj javnoj upravi. Kako bi 
ostvarila taj cilj, usvojena su dva mjerodavna programa: Strategija reforme pravosuđa (2005.) i Nacionalni program suzbi-
janja korupcije 2006.-2008. Akcijski planovi za oba programa u procesu su provedbe, a nadzire ih i za njih je odgovoran 
Samostalni odjel za strateški razvoj Ministarstva pravosuđa. 
Otkako je započela provedba tih akcijskih planova, ostvaren je veliki napredak. Zakonodavne reforme, smanjenje za-
ostataka na sudovima, uvođenje alternativnog načina rješavanja sporova i racionalizacija mreže sudova samo su neki od 
primjera pokrenutih aktivnosti. 
Cilj ovog biltena je informiranje šire stručne javnosti o napretku u tim i drugim pitanjima. On predstavlja najvažnije ele-
mente poboljšanja i osigurava pozadinske informacije o ciljevima i postignućima. Pokazuje da se, u suradnji s pravosuđem 
i javnom upravom, krećemo prema pravednom društvu u kojem pravosuđe ispunjava potrebe hrvatskih građana. Ta kre-
tanja također pomažu Republici Hrvatskoj u procesu pristupanja Europskoj Uniji.

Smanjenje zaostataka

Izvješće o napretku pokazuje znatan kvanti-
tativni i kvalitativni napredak u odnosu na 
glavne aktivnosti reforme pravosuđa. Od 
prosinca 2004. do prosinca 2007. zaostaci 
na hrvatskim sudovima smanjeni su za više 
od 40%, sa 1.640.365 na 969.100. To znači 
da se broj neriješenih predmeta smanjio 
za više od 650.000. Zaostaci u zemljišno-
knjižnim predmetima smanjili su se za 
65%  između kolovoza 2004. i prosinca 
2007., tako da trenutačno broj neriješenih 
predmeta iznosi 122.501. Do 31. prosinca 
2007. 98% zemljišno-knjižnih uložaka pre-
pisano je u digitalnu bazu podataka koja je 
dostupna javnosti, a do tog je datuma i veri-
ficirano više od 40% zemljišno-knjižnih
uložaka. Uz to, broj neriješenih ovršnih 
predmeta smanjen je za 82% između 1. 
listopada 2005. i 31. prosinca 2007., što 
predstavlja relativno mali broj neriješenih 
predmeta (107.765).

Kazne 
Povećane su kazne za kaznena djela ko-
rupcije, kao što su primanje ili davanje mita, 
primanje ili davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, ili zloporaba službenog položaja 
ili ovlasti. Uz to, Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o kaznenom postupku 
(ZKP) proširene su mogućnosti primjene 
posebnih istražnih mjera za sva kaznena 
djela korupcije u nadležnosti USKOK-a, 
kao i za kazneno djelo zloporabe službenog 
položaja ili ovlasti.

Svijest
Kako bi potkrijepilo svoje napore oko podi-
zanja svijesti javnosti o potrebi za borbom 
protiv korupcije, Ministarstvo je – u sura-
dnji s uredom TAIEX-a Europske komisije 
– organiziralo niz od šest dobro posjećenih 
seminara diljem Hrvatske, na kojima je 

bilo riječi o pitanjima korupcije iz različitih 
motrišta. Seminari su bili namijenjeni suci-
ma, državnim odvjetnicima, službenicima, 
lokalnim javnim dužnosnicima i osobama 
nadležnim za donošenje odluka. Teme, 
koje je izlagao veći broj međunarodnih 
stručnjaka, bile su usmjerene na načine po-
dizanja svijesti javnosti o štetnosti korupci-
je, borbi protiv korupcije i istrazi te o tome 
koji se zakonski i organizacijski mehanizmi 
mogu iskoristiti za sprječavanje korupcije.

Nacionalno vijeće za suzbija-
nje korupcije – 6. ožujka 
2008.
Nacionalno vijeće za suzbijanje korupcije 
izvijestilo je o značajnim naporima koje 
sve strane ulažu kako bi ostvarile zadaće 
i ciljeve Nacionalnog programa, iako iz 
perspektive javnosti rezultati još uvijek 

nisu dovoljno vidljivi. Nacionalno vijeće 
i ministrica pravosuđa, kao nacionalni 
koordinator, nastavit će surađivati kako bi 
zajednički osigurali učinkovitiju suradnju 
sa svim stranama uključenima u Nacionalni 
program.

Zakonski propisi za bolje suz-
bijanje korupcije
Zakon o javnoj nabavi donesen 3. listo-
pada 2007. na snazi je od 1. siječnja 2008. 
Usklađen je s europskim standardima za 
javnu nabavu, uključujući nove postupke 
i omogućava veću transparentnost postu-
paka javne nabave. Kao što to predviđa 
Strategija suzbijanja korupcije nedavno su 
doneseni i neki drugi zakoni i propisi za 
sprječavanje korupcije: Zakon o gradnji (1. 
studenog 2007.), Zakon o izmjenama i dopu-
nama Zakona o državnim službenicima 
(22. veljače 2008.), i Etički kodeks državnih 
odvjetnika (5. veljače 2008.). 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

PRISTUP PROMJENI 
„ODOZDO PREMA 
GORE“
Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2005. 
odobrila Strategiju reforme pravosuđa i 
Akcijski plan s 95 točaka, a iste je primio 
na znanje i Hrvatski sabor, nakon saborske 
rasprave krajem siječnja 2006. Relevantna 
točka u Akcijskom planu  je Aktivnost 11, 
uspostava Samostalnog odjela za strateški 
razvoj u Ministarstvu pravosuđa, koji je 
zadužen za provedbu, ocjenjivanje, pregled 
i praćenje Strategije. 

U snažnom uvjerenju da promjena mora 
doći iz samog pravosuđa te da se uspješna 
promjena može ostvariti samo ako je 
pravosuđe voljno, spremno i sposobno 
uložiti odgovarajuće napore, provedeni su 
razgovori s 25 predsjednika sudova kako bi 
se saslušala njihova mišljenja o tome što je 
potrebno učiniti. Glavni cilj tih razgovora 
bio je saslušati što predsjednici sudova kažu 
o djelotvornosti postojećeg sustava upra-
vljanja sudovima. Ti su razgovori održani 
u svibnju i lipnju 2007., a obuhvatili su 
sudove u Rijeci, Varaždinu, Karlovcu, Osi-
jeku, Zadru, Splitu, Biogradu i Benkovcu. 
Na temelju velike količine korisnih informa-
cija do kojih smo došli tim razgovorima, 
izrađeno je pet preporuka o različitim vi-
dovima upravljanja sudovima:

1. Optimalni doprinos „operativne razine“
U suradnji s Vrhovnim sudom RH us-
postaviti mehanizam za dobivanje mišljenja, 
gledišta, doprinosa i suradnje predsjednika 
sudova i sudaca radi optimalne provedbe 
Strategije reforme pravosuđa. 

2. Model upravljanja
Provesti Poglavlje 4 Strategije reforme 
pravosuđa na način da se predloži novi 
model upravljanja hrvatskim sudovima, sa 
svrhom delegiranja većih odgovornosti i 
ovlasti na predsjednike sudova. 

3. Upravljanje ljudskim resursima
Provesti Strategiju reforme pravosuđa 
kroz razvoj i provedbu plana koji će osigu-
rati dobro upravljanje ljudskim resursima i 
razjasniti i povećati djelotvornost postupa-
ka zapošljavanja i imenovanja. 

4. Financijsko upravljanje
Povećati učinkovitost financijskog upra-
vljanja na način da se omogući veći stupanj 
fleksibilnostisudskihproračuna,predsjedni-
cima sudova osigura veća financijska auto-
nomija i poveća razina financiranja kojom
se upravlja izravno na razini suda.

5. Poboljšanje učinkovitosti
Ubrzati izvršenje mjera poboljšanja 
učinkovitosti sustava pravosuđa, kao što 
je to predviđeno Strategijom reforme 
pravosuđa, a posebice provedbu plana ra-
cionalizacije mreže sudova sustava i smanje-
nja broja sudova. 

Izobrazba
U ožujku je 80 predsjednika sudova sudje-
lovalo u dvodnevnoj izobrazbi o upravlja-
nju sudovima, organiziranoj u Zagrebu 
i Zadru, kao dio MATRA programa ni-
zozemske vlade. Izobrazba je osmišljena 
na temelju gore opisanih tema. Temeljna 
tema izobrazbe bila je kako poboljšati upra-
vljanje sudovima, na način da se poveća 
djelotvornost svakodnevnih aktivnosti. 
Modeli upravljanja, upravljanje ljudskim 

resursima, vodstvo, etičke dileme i integri-
tet bile su glavne teme izobrazbe. Poseban 
vid ove izobrazbe jest da se ona temelji na 
doprinosu samih predsjednika sudova iz 
cijele Hrvatske. (Više informacija o tom 
doprinosu može se pronaći i u drugim 
člancima u ovom biltenu).  

Izobrazba o integritetu
U travnju, svibnju i lipnju, Ministarstvo 
pravosuđai nizozemski projekt MATRA 
također će organizirati poseban tečaj o 
pitanjima integriteta, i to za sve koordi-
natore za pitanja integriteta i druge osobe 
uključene u provedbu Nacionalnog pro-
grama suzbijanja korupcije, što će ukupno 
obuhvatiti oko 50 osoba. Cilj ove izobrazbe 
je podučiti sudionike kako se izrađuje 
praktični plan integriteta, podučiti ih kako 
takav plan provesti te omogućiti im razmje-
nu znanja kako bi se isto omogućilo i dru-
gima.

Više informacija na:
www.pravosudje.hr

Ovaj bilten za pravosuđe objavljuje se redovito i distribuira se svim pravosudnim djelatnicima u kontroliranoj nakladi (iznos naklade 5.000 primjeraka). Objavljuje 
se na hrvatskom i engleskom jeziku. Ukoliko niste na popisu primatelja, a željeli biste primati ovaj bilten, molimo pošaljite e-mail na mgrbin@pravosudje.hr. 

Ovaj je bilten dostupan i u pdf-formatu na web stranici www.pravosudje.hr

PROGRAMI U TIJE-
KU
Nacionalni program suzbijanja korupcije 
2006.–2008. i Strategija reforme pravosuđa 
iz 2005. sadrže brojne aktivnosti koje bi za-
jedno trebale pridonijeti stvaranju transpa-
rentnijeg i učinkovitijeg pravosuđa i javne 
uprave koji bi uživali povjerenje javnosti. 
Sadržaj akcijskih planova, kao i izvješća 
o napretku, može se pronaći na web stra-
nici www.pravosudje.hr. Glavni rezultati 
predstavljeni su u ovom članku. 

Reforma pravosuđa
Nakon što se dvije godine primjenjivao 
Akcijski plan za reformu pravosuđa, 31. 
ožujka 2008. završen je nacrt revidiranog 
Akcijskog plana. On sadrži većinu pre-
poruka iz Izvješća o screeningu za poglavlje 
23 – Pravosuđe i temeljna prava, Godišnjih 
izvješća o napretku Republike Hrvatske 
u procesu pristupanja Europskoj Uniji te 
preporuke različitih stručnjaka EU-a. Sada 
također sadrži i novo poglavlje o postupci-
ma za ratne zločine, naglašavajući nepristra-
nost postupaka za ratne zločine i zaštitu 
svjedoka.

SADRŽAJ
Programi u tijeku 1

Intervju s ministricom 
pravosuđa Anom Lovrin 3

Program suzbijanja korupcije 3

Pristup promjeni „odozdo 
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Neriješeni predmeti 2004. – 2007.  

Sudovi
Neriješeno

31-12-2004 31-12-2007 %
Općinski sud 1.167.799 478.450 -59,03
Županijski sud 52.711 55.646 5,57
Trgovački sud 41.077 24.204 - 41,08
Visoki trgovački sud 11.849 10.973 - 7,39
Upravni sud 41.834 38.420 -8,16
Vrhovni sud 2.813 2.491 -11,45
Ukupno: 1.318.083 610.184 -53,71

Prekršaji

Predmeti
Neriješeno

31-12-2004 31-12-2007  %
Predmeti 245.343 259.993 5,97
Vis.prekr.sud(II st.) 76.939 98.923 28,57
Ukupno: 322.282 358.916 11,37

Predmeti
Neriješeno

31-12-2004 31-12-2007 %
Svi sudovi u RH 1.640.365 969.100 -40,92

Zakon o besplatnoj pravnoj 
pomoći
Do kraja travnja ili početka svibnja 2008. 
očekuje se izglasavanje Zakona o bespla-
tnoj pravnoj pomoći u Hrvatskom saboru. 
Taj je zakon upućen u zakonodavnu pro-
ceduru na prvo čitanje 28. ožujka 2008., 
a trebao bi stupiti na snagu 1. kolovoza 
2008. Predloženi zakon će omogućiti 
pružanje besplatnih profesionalnih pravnih 
savjeta hrvatskim građanima, uz točno 
utvrđene uvjete stranim državljanima kao i 
tražiteljima azila koji nemaju sredstava da 
sami plate pravnu pomoć.

Mirenje
Alternativni načini rješavanja sporova 
jedan su od načina za smanjenje zaosta-
taka na sudovima. Mirenje se pokazalo 
kao najbolji oblik alternativnog rješavanja 
sporova. Uvedeno je kao redovni in-
strument na osam općinskih sudova, na 
Trgovačkom sudu u Zagrebu i Visokom 
trgovačkom sudu Republike Hrvatske. 
Centri za mirenje osnovani su u Hrvatskoj 
obrtničkoj komori, Hrvatskoj gospodar-
skoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca 
i Hrvatskoj odvjetničkoj komori. U 2008. 
godini očekuje se uvođenje mirenja na 
druge općinske sudove, uglavnom na one 

koji imaju najveći broj predmeta u radu i 
najveće zaostatke, kao i na trgovačke su-
dove. U suradnji s Pravosudnom akademi-
jom određeni broj sudaca i državnih 
odvjetnika prošao je izobrazbu za izmir-
itelje. Objavljeni su brošura i plakat kako bi 
se građane i tvrtke potaknulo na korištenje 
mirenja kao jednog od alternativnih načina 
rješavanja sporova. Od kolovoza 2006. 
do prosinca 2007. mirenje je provedeno u 
1.586 predmeta, od čega su stranke pristale 
na taj postupak u gotovo polovici predme-
ta (730). U 288 predmeta mirenje je rezul-
tiralo prijedlogom sudske nagodbe. U 68 
predmeta stranke su svoj spor riješile bez 
mirenja ili sudske intervencije. 

U istraživanju o zadovoljstvu postupkom 
mirenja stranke su u 96% predmeta izrazile 
da su vrlo zadovoljne postupkom, te su svo-
je zadovoljstvo ocijenile s 4 ili 5 na ljestvici 
od 1 do 5. U 100% slučajeva odvjetnici 
koji su sudjelovali u predmetu dali su istu 
ocjenu. Ukupno je 82% uključenih osoba 
– kako stranaka tako i odvjetnika – izrazilo 
svoje zadovoljstvo konačnim rezultatom 
mirenja.

Racionalizacija mreže sudova
Kako bi se smanjio veliki broj sudova, 
koji trenutačno iznosi 255, predviđa se 
racionalizacija mreže sudova, popraćena 
poboljšanjem njihove učinkovitosti. Vlada 
RH je 9. ožujka 2007. usvojila Zaključak 
o racionalizaciji mreže sudova spajanjem 
sudova iste vrste. Kako bi se omogućio taj 
proces, potrebno je donijeti novi Zakon o 
područjima i sjedištima sudova te Zakon 
o područjima i sjedištima prekršajnih su-
dova. Prvo čitanje Zakona o područjima i 
sjedištima sudova u Saboru RH očekuje se 
u travnju, budući da je taj novi zakon kren-
uo u saborsku proceduru 25. ožujka 2008. 
Predloženim zakonom znatno bi se smanjio 
broj sudova. Do kraja 2009. broj općinskih 
sudova smanjit će se za više od 40%. Pro-
ces spajanja mora se provesti pažljivo, 
budući da su uvjeti pod kojima se sudovi 
mogu spajati vrlo specifični i potrebno ih je
poštivati. Najvažniji uvjet jest da se odluke 
i dalje donose u razumnom vremenskom 
roku, da spajanje pridonese poboljšanju 
rada suda, ravnomjernom opterećenju i 
većim mogućnostima za specijalizaciju su-
daca, primjerice za kaznene, građanske ili 
maloljetničke predmete.

Pravosudna akademija
Pravosudna akademija je 2007. godine 
poduzela prvi korak kako bi se pridružila 
drugim europskim institucijama za izo-
brazbu pravosudnih djelatnika, i to na 
način da se kandidirala za članstvo u Euro-
pskoj mreži za sudačku izobrazbu (EITN). 
Trenutačno u Akademiji radi ukupno 110 
sudaca i 45 državnih odvjetnika kao profe-
sionalni predavači, i to u 5 regionalnih 
centara u čitavoj Hrvatskoj. Od 2004. go-
dine do sada tečajeve koje je osmislila Pra-
vosudna akademija pohađalo je ukupno 
9.000 sudionika. Samo u 2007. godini 3.794 
osobe su sudjelovale u oko 180 aktivnosti 
koje je organizirala Pravosudna akademija, 
uključujući sve vrste izobrazbi i tečajeva.

PROGRAM SUZBIJA-
NJA KORUPCIJE
Otkako je na snagu stupio Nacionalni pro-
gram suzbijanja korupcije 2006.-2008., broj 

kaznenih postupaka vezanih uz srednju i 
visoku razinu korupcije trajno je i vidljivo 
rastao (210 osuđujućih presuda u 2007.). To 
nesumnjivo doprinosi povjerenju građana u 
tijela otkrivanja i progona korupcije i utječe 
na pozitivne pomake u percepciji korumpi-
ranosti u Republici Hrvatskoj. Tako je 
Republika Hrvatska s ocjenom 4,1 na In-
deksu percepcije korupcije Transparency 
Internationala za 2007. godinu zabilježila 
najvišu ocjenu od 1999., kad je prvi put 
bila obuhvaćena ovim istraživanjem. Na 
političkoj razini Vlada RH je u procesu us-
postave Povjerenstva za praćenje provedbe 
mjera za suzbijanje korupcije. Ona  će se 
sastojati od zamjenika čelnika državnih 
tijela koja zajednički snose odgovornost 
provedbe suzbijanja korupcije. U okviru 
svakog javnog tijela postojat će operativni 
odjel za suzbijanje korupcije koji će predsta-
vljati točku kontakta.

Mjere transparentnosti
U okviru Nacionalnog programa za su-
zbijanje korupcije svih 1937 sudaca i 576 
državnih odvjetnika predalo je imovinske 
kartice, te je usvojen i novi kodeks sudačke 
i državno-odvjetničke etike. Tijekom 2007. 
donesen je i Zakon o financiranju političkih
stranaka koji uređuje financiranje političkih
stranaka i političke kampanje, a primjenji-
vao se tijekom nedavno održanih parla-
mentarnih izbora. 
Nedavno uvedeni integrirani informacijski 
sustav za upravljanje sudskim predmetima 
(ICMS) ili e-SPIS na nekim sudovima pre-
dstavlja važan korak prema unaprjeđenju 
transparentnosti kretanja predmeta kroz 
sustav. Pogledom na ekran računala mogu 
se vidjeti svi podaci o predmetu te stranka 
tako može odmah saznati u kojoj se fazi 
sudskog postupka njezin predmet nalazi. 
E-SPIS je dosad uveden na četiri suda, ali 
će se proširiti na još 70 sudova tijekom 
2008. i 2009. godine.
 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Jačanje Samostalnog odjela za 
strateški razvoj 
Europska komisija je 6. studenog 2007. za-
dala određeni broj mjerila koje Republika 
Hrvatska treba ispuniti kako bi se otvo-
rili pregovori u poglavlju 23 - Pravosuđe 
i temeljna prava. Posebno je naglasila da 
Samostalni odjel za strateški razvoj u Mini-
starstvu pravosuđa ima ozbiljan manjak 
osoblja. Stoga, kako bi se osigurala što 
kvalitetnija provedba kako Akcijskog plana 
za suzbijanje korupcije tako i Akcijskog 
plana za reformu pravosuđa, predloženo je 
da Samostalni odjel za strateški razvoj pre-
raste u Upravu za strateški razvoj te da se 
dodatno kadrovski ojača

Pravosudna inspekcija
Rad nedavno osnovane pravosudne inspe-
kcije koja prati i kontrolira rad sudske 
uprave rezultirao je nekim promjenama 
u pravosuđu. Do sada je provedeno 38 
inspekcija na sudovima. One su rezultirale 
otpuštanjem troje predsjednika suda i dava-
njem otkaza dvoje predsjednika suda, dok 
četvero predsjednika nije ponovno imeno-
vano nakon što im je istekao mandat.  

Ana Lovrin, ministrica pravosuđa: 

„TREBAMO PROMJENE RADI GRAĐANA 
HRVATSKE, A NE SAMO RADI ULASKA U EU”
Ona ima naporan radni raspored zbog brojnih međunarodnih sastanaka na kojima mora sudjelovati. 
„Imenovanje novih državnih tajnika u mojem resoru mi pomaže ali dan još uvijek nema dovoljno 
sati.” Tim riječima ministrica pravosuđa Ana Lovrin odmah prelazi na stvar: pritisak oko provedbe 
Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. i Strategije reforme pravosuđa. Za koordi-
naciju tih planova imenovana je državna tajnica Marina Dujmović-Vuković. „Želim naglasiti jednom 
za svagda: to nije samo radi ulaska u Europsku Uniju, već u prvom redu radi građana Hrvatske.”

Naglasivši da je to nužno, ministrica dodaje: 
„Napori koje činimo rezultirat će transpa-
rentnijim i odgovornijim pravosuđem i 
javnom upravom. Mi intenzivno ulažemo 
u potencijal ljudi koji rade u okviru ovih 
sustava: kroz izobrazbe, podizanje svijesti 
i prilagodbu naših standarda te povećanje 
naših očekivanja. Istovremeno, radimo 
na provedbi zakona, boljim strukturama, 
većoj transparentnosti te poboljšanju kval-
itete onog što radimo. Naš motiv pritom 
nije samo ispunjavanje europskih stand-
arda, već prvenstveno poboljšanje našeg 
vlastitog rada, kako bi građani Hrvatske od 
toga imali izravnih koristi.” Ministrica ne 
zatvara oči pred kritikama, pa čak ni pred 
skepticizmom: „Ja sam realna. Daleko smo 

napredovali, ali znam da imamo još dosta 
za odraditi. Bez obzira na skepticizam, mo-
ramo ići dalje.”

Ubrzanje
U tom kontekstu postoji velik pritisak na 
profesionalce unutar pravosuđa koji su 
suočeni s izazovnom zadaćom: transpa-
rentnost u načinu na koji rade, veliko 
smanjenje zaostataka na sudovima, spa-
janje sudova i promjene koje s time dolaze. 
„Ne samo da to donosi dosta posla”, 
kaže gđa. Lovrin, „već to znači i drugačiji 
način razmišljanja, neku vrst kulturološke 
promjene. Mi svi znamo da je to najteži 
dio. Ali također znamo da svi koji u tome 

sudjeluju mogu dosta toga dobiti: pred-
sjednici sudova, suci, Sabor, Vlada i – što je 
najvažnije – građani Hrvatske.” Ministrica 
pritom podsjeća na riječi premijera Ive Sa-
nadera na sastanku predsjedništva SEECP-
a prošle godine: „Danas građani ovog dijela 
Europe žele ubrzanje. Oni prepoznaju da 
je sada – nakon dva desetljeća života u krizi 
i tranziciji – trenutak da se skoči prema 
novim visinama.” Ministrica Ana Lovrin: 
„Po mom mišljenju, naše aktivnosti na 
području suzbijanja korupcije i reforme 
pravosuđa predstavljaju put koji nas vodi 
prema tim novim visinama.”

Aktivnosti izobrazbe, organizirane uz podršku MATRA programa nizozemske vlade u okviru predpristupne pomoći EU-a
Organizacijski integritet u javnoj upravi (Zagreb&Zadar: 40 sudionika)

Predsjednici sudova kao menadžeri (Zagreb&Zadar: 80 sudionika)
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