
Градоначелник града Београда 1. априла 2019. године, на 
основу члана 210. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, бр. 24/11), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 52. тач. 6. и 10. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕДАХ СМЕШТАЈА 
У УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЦЕНТРУ ЗА 
СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ” У БЕОГРАДУ

I. Овим решењем утврђујe се цена услуге предах сме-
штаја у установи социјалне заштите „Центру за смештај и 

дневни боравак деце и омладине ометене у развоју” у Бео-
граду у износу од 345,00 динара по дану.

II. Номинални износ цене услуге из тачке I. овог решења 
биће усклађиван са номиналним месечним износом додат-
ка за помоћ и негу другог лица, два пута годишње.

III. Корисници услуге из тачке I. овог решења, који су 
уједно и корисници новчане социјалне помоћи на основу 
решења Градског центра за социјални рад у Београду, неће 
сносити трошкове ове услуге, односно услугу ће у потпуно-
сти бити финансирана из буџета Града Београда.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градоначелник Града Београда
Број 38-2586/19-Г, 1. априла 2019. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица на 22. седници 
одржаној 29. марта 2019. године, на основу члана 35. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка) и члана 24. став 1. тачка 15. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
61/14 – пречишћен текст) и члана 10. Статута Културног 
центра „Чукарица”, бр. 934 од 20. децембра 2016. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

„ЧУКАРИЦА”

1. Именује се Миодраг Ракочевић, дипломирани глумац, 
за директора Културног центра „Чукарица”, на период од че-
тири године.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објави-
ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06– 39/2019, 29. марта 2019. године

Председник
Mилан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 22. седници 
одржаној 29. марта 2019. године, на основу члана 22. Зако-
на о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 45. став 1. 
Статута Туристичко-спортске организације Чукарица бр. 
02-1-1 од 3. јануара 2018. године и члана 24. став 1. тачка 16. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИ-
СТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

I. Разрешава се Драган Глишовић дужности члана Над-
зорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица.

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-39/2019, 29. марта 2019. године

Председник
Mилан Стојић, ср.
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Број 21 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 1. април 2019.

Скупштина Градске општине Чукарица на 22. седници 
одржаној 29. марта 2019. године, на основу члана 22. Зако-
на о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 45. став 1. 
Статута Туристичко-спортске организације Чукарица бр. 
02-1-1 од 3. јануара 2018. године и члана 24. став 1. тачка 16. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИ-
СТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

I. Именују се Звонко Пешић за члана Надзорног одбора 
Туристичко-спортске организације Чукарица.

II. Члан Надзорног одбора именују се на период од чети-
ри године.

III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-39/2019, 29. марта 2019. године

Председник
Mилан Стојић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године на основу члана 36 ст. 3. и 
4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 33. Одлуке о про-
мени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Jавног предузе-
ћа за изградњу Обреновца („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 66/16 и 117/16) и члана 31. Статута Jавног предузећа 
за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/2016 од 28. јула 2016. 
године и НО бр. 4704-3/2016 од 22. децембра 2016. године, 
донела је 

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање директора Јавног предузећа за изград-
њу Обреновца, на период од четири године. 

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу Огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом 
предузећа. 

3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове 
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа 

чији је оснивач градска општина Обреновац образована Ре-
шењем Скупштине градске општине („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 85/16 и 9/17), у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор 
директора саставиће ранг-листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном 
изборном поступку доставити Већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног 
предузећа за изградњу Обреновца, биће објављен у „Слу-
жбеном гласнику РС” у року од осам дана од дана доношења 
ове одлуке, „Службеном листу Града Београда” и у дневном 
листу „Српски телеграф” – примерак који се дистрибуира 
на целој територији Републике Србије.

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обре-
новца у „Службени гласнику РС”, исти ће бити објављен и 
на интернет-страници Градске општине Обреновац.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске оп-
штине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе 
Градске општине Обреновац. 

6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-8, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 33. 
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, бр. 66/16 и 117/16), и члана 31. Статута Jав-
ног предузећа за изградњу Обреновца НО бр. 2659-2/2016 
од 28. јула 2016. године и НО бр. 4704-3/2016 од 22. децем-
бра 2016. године и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за 
избор и именовање директора Јавног предузећа за изград-
њу Обреновца VII-01 бр. 020-8 од 15. марта 2019. године, 
објављује

ОГЛАС 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБ-

РЕНОВЦА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће за изградњу Обреновца.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП за изградњу 

Обреновца.



1. април 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 21 – 3

Седиште предузећа је у Обреновцу, улица Вука Карџића 
број 99/д.

Матични број Јавног предузећа за изградњу Обреновца 
је 06900496 а ПИБ је 101933143.

Претежна делатност предузећа је 42.11 Изградња путева 
и ауто-путева.

РАДНО МЕСТО
Директор Јавног предузећа за изградњу Обреновца.
Директор се именује на период од четири године. 
Послови директора предузећа утврђени су чланом 34. 

Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Jавног предузећа за изградњу Обреновца и чланом 32. Ста-
тута овог предузећа. 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Вука Карџића број 99/д.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 

КАНДИДАТА
Проверавају и оцењују се у изборном поступку уви-

дом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на 
јавни конкурс, усменом и писаном провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада преду-
зећа а у складу са законом којим се уређује правни поло-
жај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именова-
ње директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, 
број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпоратив-
ног управљања, стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са За-
коном о матичним књигама),

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад),

– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство у струци 

(потврде или други акти којима се доказује најмање пет го-
дина радног искуства на пословима за које се захтева висо-
ко образовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈП за изградњу Обреновца),

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављива-

ња овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова под-

носи се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јав-
ног конкурса за избор директора јавних и јавно комунал-
них предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, 
преко Службе за скупштинске послове и прописе Обрено-
вац путем поште или преко писарнице Управе градске оп-
штине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића 74, 
са назнаком „за јавни конкурс за избор директора ЈП за из-
градњу Обреновца”.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Овај Оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у року 
од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора , „Службеном листу Гра-
да Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, примерак 
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на интернет-страници Градске општине Обреновац.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године на основу члана 36. ст. 3. 
и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 31. Одлуке о про-
мени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни про-
стор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18) и члана 31. Статута Jав-
ног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац бр. 1867/16 
од 19. октобра 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПО-

СЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање директора Јавног предузећа „Пословни 
простор” Обреновац, на период од четири године. 

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом 
Предузећа. 

3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове 
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач градска општина Обреновац образована Ре-
шењем Скупштине градске општине („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 85/16 и 9/17), у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном 
изборном поступку доставити Већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног 
предузећа „Пословни простор” Обреновац, биће објављен у 
„Службеном гласнику РС” у року од осам дана од дана до-
ношења ове одлуке, „Службеном листу Града Београда” и у 
дневном листу „Српски телеграф” – примерак који се ди-
стрибуира на целој територији Републике Србије.

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног предузећа „Пословни про-
стор” Обреновац у „Службени гласнику РС”, исти ће бити 
објављен и на интернет-страници Градске општине Обре-
новац.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске оп-
штине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе 
Градске општине Обреновац. 

6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-9, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 31 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,По-
словни простор” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 и 82/18), члана 31. 
Статута Jавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац 
бр. 1867/16 од 19. октобра 2016. године и Одлуке о спрово-
ђењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jав-
ног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац VII-01 бр. 
020-9 од 15. марта 2019. године, објављује

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРО-
СТОР” ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће „Пословни простор” Обреновац.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Пословни 

простор” Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Трг др Зорана Ђин-

ђића број 2, спрат 1. 
Матични број ЈП „Пословни простор” Обреновац је 

20234466, а ПИБ је 104764017.
Претежна делатност Предузећа је 68.20 – изнајмљива-

ње властитих или изнајмљених некретнина и управљање 
њима.

РАДНО МЕСТО
Директор Јавног предузећа „Пословни простор”, Обре-

новац.
Директор се именује на период од четири године. 
Послови директора предузећа утврђени су чланом 32. 

Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,По-
словни простор” Обреновац и чланом 32. Статута овог пре-
дузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
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(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића број 2, спрат 1. 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 

КАНДИДАТА
Проверавају и оцењују се у изборном поступку увидом 

у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни 
конкурс, усменом и писаном провером, односно на дру-
ги одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпоратив-
ног управљања, стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

− Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са 
Законом о матичним књигама),

− Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад),

− диплома о стеченом високом образовању,
− исправе којима се доказује радно искуство у струци 

(потврде или други акти којима се доказује најмање пет го-
дина радног искуства на пословима за које се захтева висо-
ко образовање),

− исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима Предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈП „Пословни простор”, Обреновац),

− исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

− изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

− уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављива-

ња овог конкурса у „Службени гласнику РС”.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова под-

носи се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јав-
ног конкурса за избор директора јавних и јавно комунал-
них предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, 
преко Службе за скупштинске послове и прописе Обрено-
вац путем поште или преко писарнице Управе градске оп-
штине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића 74, 
са назнаком „за јавни конкурс за избор директора ЈП „По-
словни простор” Обреновац”.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у року 
од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора , „Службеном листу Гра-
да Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, примерак 
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на интернет-страници Градске општине Обреновац.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године на основу члана 36. ст. 3. 
и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 34. Одлуке о про-
мени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и уна-
пређење живoтне средине на територији градске општи-
не Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 
103/16 и 133/16) и члана 33. Статута Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији град-
ске општине Обреновац бр. 2982/16 од 17. октобра 2016. го-
дине и бр. 1318/17 од 28. априла 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту 
и унапређење живoтне средине на територији градске оп-
штине Обреновац, на период од четири године. 

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом 
предузећа. 

3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове 
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач градска општина Обреновац образована Ре-
шењем Скупштине градске општине („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 85/16 и 9/17), у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
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По спроведеном изборном поступку Комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном 
изборном поступку доставити Већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног 
предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на 
територији градске општине Обреновац, биће објављен у 
„Службеном гласнику РС” у року од осам дана од дана до-
ношења ове одлуке, „Службеном листу Града Београда” и у 
дневном листу „Српски телеграф” – примерак који се ди-
стрибуира на целој територији Републике Србије.

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног предузећа за заштиту и уна-
пређење живoтне средине на територији градске општине 
Обреновац у „Службени гласнику РС”, исти ће бити обја-
вљен и на интернет-страници градске општине Обреновац.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске оп-
штине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе 
градске општине Обреновац. 

6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-10, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 34. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији град-
ске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 85/16, 103/16 и 133/16), члана 33. Статута Јавног преду-
зећа за заштиту и унапређење живoтне средине на терито-
рији градске општине Обреновац бр. 2982/16 од 17. октобра 
2016. и бр. 1318/17 од 28. априла 2017. године и Одлуке о 
спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање дирек-
тора Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне 
средине на територији градске општине Обреновац VII-01 
бр. 020-10 од 15. марта 2019. године, објављује

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИ-
ЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД 

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће за заштиту и унапређење живoтне средине на терито-
рији градске општине Обреновац.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП ЗЖС Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, улица Краља Алек-

сандра I бр. 63.
Матични број Јавног предузећа за заштиту и унапређе-

ње живoтне средине на територији градске општине Обре-
новац је 20597011, а ПИБ је 106417395.

Претежна делатност Предузећа је 91.04 Делатност бота-
ничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. 

РАДНО МЕСТО
Директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење жи-

вoтне средине на територији градске општине Обреновац .
Директор се именује на период од четири године. 
Послови директора предузећа утврђени су чланом 35. 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији градске 
општине Обреновац и чланом 34. Статута овог предузећа. 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Краља Александра I број 63.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 

КАНДИДАТА
Проверавају и оцењују се у изборном поступку увидом 

у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни 
конкурс, усменом и писаном провером, односно на дру-
ги одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпоратив-
ног управљања, стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања. 
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Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са За-
коном о матичним књигама),

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад),

– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство у струци 

(потврде или други акти којима се доказује најмање пет го-
дина радног искуства на пословима за које се захтева висо-
ко образовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈП ЗЖС Обреновац),

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јав-

ног конкурса у „Службеном гласнику РС“),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављива-

ња овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова под-

носи се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јав-
ног конкурса за избор директора јавних и јавно комунал-
них предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, 
преко Службе за скупштинске послове и прописе Обрено-
вац путем поште или преко писарнице Управе градске оп-
штине Обреновац, на адресу Обреновац, ул. Вука Караџића 
број 74, са назнаком „за јавни конкурс за избор директора 
ЈП ЗЖС Обреновац”.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у року 
од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора , „Службеном листу Гра-
да Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, примерак 
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на интернет-страници Градске општине Обреновац.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године на основу члана 36. ст. 3. 
и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 39. Одлуке о про-
мени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обре-
новац” из Обреновца („Службени лист Града Београда”, бр. 
85/16 и 9/17) и члана 31. Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Обреновац” из Обреновца НО бр. 6-3/2016 од 19. ок-
тобра 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА 

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање директора Јавног комуналног предузе-
ћа „Обреновац” из Обреновца, на период од четири године. 

2. Јавни конкурс из тачке 1 ове одлуке спровешће се на 
основу Огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом 
предузећа. 

3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове 
одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач градска општина Обреновац образована Ре-
шењем Скупштине градске општине („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 85/16 и 9/17), у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном 
изборном поступку доставити Већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен Скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст огласа за избор и именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца биће об-
јављен у „Службеном гласнику РС” у року од осам дана од 
дана доношења ове одлуке, „Службеном листу Града Бео-
града” и у дневном листу „Српски телеграф” – примерак 
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Об-
реновац” из Обреновца у „Службени гласнику РС”, исти ће 
бити објављен и на интернет-страници Градске општине 
Обреновац.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Веће градске оп-
штине и Служба за скупштинске послове и прописе Управе 
Градске општине Обреновац. 

6. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-11, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 39. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац” из Обреновца („Службени лист Града 
Београда”, бр. 85/16 и 9/17), члана 31. Статута Јавног ко-
муналног предузећа „Обреновац” из Обреновца НО бр. 
6-3/2016 од 19. октобра 2016. године, и Одлуке о спровође-
њу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца VII-01 
бр. 020-11 од 15. марта 2019. године, објављује

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА НА ПЕРИОД ОД ЧЕ-

ТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Предузеће послује под пословним именом: Јавно кому-

нално предузеће „Обреновац” из Обреновца.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Обреновац” 

из Обреновца.
Седиште Предузећа је у Обреновцу, Цара Лазара 3/1.
Матични број ЈКП „Обреновац” из Обреновца је 

07041985, а ПИБ је 101935647.
Претежна делатност Предузећа је 38.11 Сакупљање от-

пада који није опасан.
РАДНО МЕСТО
Директор Jавног комуналног предузећа „Обреновац” из 

Обреновца.
Директор се именује на период од четири године. 
Послови директора Предузећа утврђени су чланом 40. 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац” из Обреновца и чланом 33. Статута 
овог предузећа. 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Цара Лазара број 3/1.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 

КАНДИДАТА
Проверавају и оцењују се у изборном поступку увидом 

у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни 
конкурс, усменом и писаном провером, односно на дру-
ги одговарајући начин сходно потребама рада предузећа у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпоратив-
ног управљања, стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

− Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са 
Законом о матичним књигама),

− Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад),

− диплома о стеченом високом образовању,
− исправе којима се доказује радно искуство у струци 

(потврде или други акти којима се доказује најмање пет го-
дина радног искуства на пословима за које се захтева висо-
ко образовање),

− исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈКП „Обреновац” из Обреновца),

− исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

− изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

− уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јав-

ног конкурса у „Службеном гласнику РС“),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављива-

ња овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
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АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова под-

носи се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јав-
ног конкурса за избор директора јавних и јавно комунал-
них предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, 
преко Службе за скупштинске послове и прописе Обрено-
вац путем поште или преко писарнице Управе градске оп-
штине Обреновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића 74, 
са назнаком „за јавни конкурс за избор директора ЈКП „Об-
реновац” из Обреновца”.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у року 
од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора, „Службеном листу Гра-
да Београда”, у дневном листу „Српски телеграф”, примерак 
који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на интернет-страници Градске општине Обреновац.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године, сходно члану 29. став 1. 
тачка 3, члану 41. став 1. тачка 5. и став 3, члану 42. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним си-
туацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и одредбама 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуа-
ције („Службени гласник РС”, број 98/10), а на основу члана 
24. став 1. тачке 32a. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен 
текст и 73/14) на предлог председника градске општине, до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТА-
БА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуаци-
је за територију градске општине Обреновац („Службени 
листа града Београда”, бр. 54/16, 85/16, 103/16, 103/17, 36/18 
и 113/18) врши се измена у тачки I, ставу 3, алинеји трећој 
тако што се:

– разрешава дужности начелника Штаба Иван Недељко-
вић, виши полицијски инспектор Управе за ванредне ситу-
ације у Београду и 

– за новог начелника Штаба именује Милосав Аврамов, 
самостални полицијски саветник Управе за ванредне ситу-
ације у Београду.

II. У свему осталом Решење о образовању Штаба за ван-
редне ситуације за територију градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 54/16, 85/16, 103/16, 
103/17, 36/18 и 113/18) остаје непромењено.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-12, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 15. марта 2019. године, на основу члана 69. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 24. тачке 28. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 19/14 – пречишћен 
текст и 73/14), члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне среди-
не на територији градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 102. 
Пословника Скупштине Градске општине Обреновац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), 
поступајући по захтеву Јавног предузећа за заштиту и уна-
пређење живoтне средине на територији Градске општине 
Обреновац бр. 576/19 од 6. марта 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГОЈ 
ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИ-
ТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о другој допуни Статута 
Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне среди-
не на територији градске општине Обреновац коју је донео 
Надзорни одбор овог предузећа одлуком бр. 573/19 на сед-
ници одржаној 5. марта 2019. године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-18, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. марта 2019. године, на основу члана 24. тачке 
28. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), чла-
на 23. став 4. тачка 5. Одлуке о промени оснивачког акта 
Jавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17 
и 82/18), а у вези члана члана 69. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) 
поступајући по захтеву Јавног предузећа „Пословни про-
стор” Обреновац бр. 03-418/19 од 7. марта 2019. године, за 
давање сагласности на Одлуку о ценама услуга, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА 
УСЛУГА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЖАВА-
ЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 

СТРАНЕ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга за хитне 
интервенције, одржавање хигијене и остале услуге везане за 
одржавање заједничких делова стамбених зграда на тери-
торији градске општине Обреновац од стране ЈП „Послов-
ни простор”, Обреновац коју је донео Надзорни одбор овог 
Предузећа под бројем 06-415/19 од 6. марта 2019. године.

Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-17, 15. марта 2019. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор”, Обреновац 
на основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржава-
њу зграда („Службени гласник РС”, број 104/16), члана 23. 
став 4. тачка 5. и члана 29. став 1. тачка 11. Одлуке промени 
оснивачког акта Јавног предузећа ,,Пословни простор” Об-
реновац (,,Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 
133/16, 72/17 и 82/18 ), члана 28. став 1. тачка 13. Статута 
Јавног предузећа ,,Пословни простор”, Обреновац (дел. бр. 
1867/16 од 19. октобра 2016. године) и Одлуке о висини 
износа текућег одржавања заједничких делова стамбених 
зграда колективног становања на територији градске оп-
штине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 
123/18), на седници одржаној 6. марта 2018. године, донео је

ОДЛУКУ 
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ОДР-
ЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕ-
НОВАЦ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВ-

НИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ 

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се цене услуга за хитне интер-

венције, одржавање хигијене и остале услуге везане за одр-
жавање заједничких делова стамбених зграда на територи-
ји градске општине Обреновац од стране Јавног предузећа 
„Пословни простор”, Обреновац. 

Члан 2.
Хитне интервенције представљају извођење радова који 

се извршавају свакодневно 24 часа, без одлагања, ради за-
штите живота и здравља људи, њихове сигурности, зашти-
те имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, 
уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, упо-
требљивости и сигурности.

Цене услуга за хитне интервенције утврђују се према рад-
ном часу и врсти радова и активности у следећим износима:

Редни
број Врста радова

Цена по рад-
ном часу без 

ПДВ

Цена по 
радном часу са 

ПДВ
1 Зидарски радови 800,00 динара 960,00 динара
2 Молерски радови 800,00 динара 960,00 динара
3 Браварски радови 800,00 динара 960,00 динара
4 Радови на санацији крова 800,00 динара 960,00 динара
5 Лимарски радови 900,00 динара 1.080,00 динара
6 Керамичарски радови 900,00 динара 1.080,00 динара
7 Водоинсталатерски радови 800,00 динара 960,00 динара
8 Електроинсталатерски радови 800,00 динара 960,00 динара
9 Радови на инсталацијама централног 

грејања
1.000,00 динара 1.200,00 динара

10 Помоћни физички послови 600,00 динара 720,00 динара

Члан 3.
Под одржавањем хигијене и чишћењем заједничких 

просторија стамбених зграда подразумевају се активности 

сврстане према обиму, односно учесталости обављања кроз 
Пакет 1 и Пакет 2 на следећи начин:

„ПАКЕТ 1”
Активности које се врше једном недељно : 
– Чишћење ( детаљно метење) простора испред улаза у 

зграду;
– Чишћење ( детањно метење) и прање подова и степе-

ништа;
– Чишћење и прање стаклених површина на улазним 

вратима;
– Одстрањивање и одлагање рекламног материјала;
– Брисање рукохвата на степеништу;
– Чишћење и прање кабине лифта
Активности које се врше два пута месечно : 
– Скидање паучине;
– Брисање и прање гелендера; 
– Брисање сандучића за пошту;
– Брисање интерфона, прекидача, ормана за струју и хи-

дрант
„ПАКЕТ 2”
Активности које се врше два пута недељно:
– Чишћење (детаљно метење) простора испред улаза у 

зграду;
– Чишћење (детаљно метење) и прање подова и степе-

ништа;
– Чишћење и прање стаклених површина на улазним 

вратима;
– Одстрањивање и одлагање рекламног материјала;
– Брисање рукохвата на степеништу;
– Чишћење и прање кабине лифта
Активности које се врше два пута месечно : 
– Скидање паучине;
– Брисање и прање гелендера;
– Брисање сандучића за пошту;
– Брисање интерфона, прекидача, ормана за струју и хи-

дрант
Цене услуга за одржавање хигијене у стамбеним зграда-

ма утврђују се према врсти пакета у следећим износима:

Редни 
број Врста пакета Цена без ПДВ Цена са ПДВ

1 Пакет 1 250,00 динара 300,00 динара
2 Пакет 2 300,00 динара 360,00 динара

Члан 4.
Под осталим услугама у вези одржавања заједничких де-

лова стамбених зграда подразумевају се радови и услуге за 
које се утврђују цене у следећим износима:

Редни 
број Врста радова и услуга Цена по јединици 

мере без ПДВ
Цена јединици 

мере са ПДВ
1 Технички преглед стамбене зграде 125,00 динара/m2 150,00 динара/m2

2 Израда предмера и предрачуна 
радова за инвестиционо одржавањe 
стамбене зграде за које се не издаје 
грађевинска дозвола 

5% од грађевинске 
вредности радова на 
стамбеној згради

3 Излазак на терен 500,00 динара 
по згради

600,00 динара 
по згради

4 Израда извештаја о провери стања 
стамбене зграде

3.500,00 динара
по згради

4.200,00 динара
по згради

Члан 5.
Ову одлуку доставити на сагласност оснивачу. 
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” 

по добијању сагласности оснивача, а иста ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац
Број 06-415/19, 6. марта 2019. године

Председник 
Драган Исаиловић, ср. 



1. април 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 21 – 11

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Завод за заштиту споменика културе Града Београда на основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним до-
брима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), 

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентира-
ње следећег добра које ужива претходну заштиту:

Општина Обреновац 
Градитељски објекти
1. Кућа Чедомира Чолаковића у Јасенку. 
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе Града Београда 
Број Р 928/19, 8. марта 2019. године

Директор
Оливера Вучковић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о утврђивању цене услуге предах смештаја у установи социјалне заштите „Центру за смештај и дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју” у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ЧУКАРИЦА
Решење о именовању директора Културног центра „Чукарица”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица  – – – – – – – – – – –  1
Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица  – – – – – – – – – – –  2

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за изградњу Обренов-

ца са огласом  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор” 

Обреновац са огласом  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа за заштиту и унапре-

ђење животне средине на територији Градске општине Обреновац са огласом – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Обрено-

вац” из Обреновца са огласом – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7
Решење о шестој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине 

Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о давању сагласности на Одлуку о другој допуни Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење 

животне средине на територији Градске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга за хитне интервенције, одржавање хигијене и остале 

услуге везане за одржавање заједничких делова стамбених зграда на територији Градске општине Обреновац од 
стране ЈП „Пословни простор” Обреновац са Одлуком– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Акти јавни предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


