
На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Вете-
рина Београд”, број: 02-603/16-С од 8. септембра 2016. годи-
не, Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Вете-
рина Београд”, Булевар деспота Стефана број 119, Матич-
ни број: 21161578, ПИБ: 109323311. Предузеће обавља 
комуналну делатност зоохигијене, у складу са законом 
која обухвата: хватање, збрињавање, ветеринарска нега и 
смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и ма-
чака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за 
неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене 
животиње,контрола и смањење популације напуштених 
паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са 
површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду 
или уништавање отпада животињског порекла. Претежна 
делатност предузећа је: 75.00 – Ветеринарска делатност.

Радно место: Директор ЈКП „Ветерина Београд” на пери-
од од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама, ветеринарске струке;

4. да поседује лиценцу Ветеринарске коморе за оба-
вљање ветеринарске делатности;

5. да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;

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

7. да познаје област корпоративног управљања;
8. да има најмање пет година радног искуства у органи-

зовању рада и вођењу послова;
9. да није члан органа политичке странке, односно да му 

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

10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

11. 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 здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Булевар деспота Стефана број 119 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са 
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, Ул. краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈКП „Ветерина Београд””.

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 телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– диплома о стручној спреми; 
– важећа лиценца издата од стране Ветеринарске комо-

ре Србије за обављање ветеринарске делатности;
– исправе којима се доказује радно искуство (потвр-

де или други акти из којих се доказује најмање пет година 
радног искуства на пословима за које се захтева условом 
постављено високо образовање ветеринарске струке. Из 
наведених исправа потребно је да се јасно види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство);
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– исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има најмање пет година радног ис-
куства у организовању рада и вођењу послова);

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа (по-
тврде или други акти из којих се доказује да лице да има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– 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 надлеж-
ног 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 здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности не 

старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкур-
са у „Службеном гласнику РС”;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је ос-
нивач град Београд ,одбациће закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Ирена Ђорђевић, тел: 011/715-7298, сваког радног дана 
од 9.00 до 14.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, број: 02-603/16-С од 8. сеп-
тембра 2016. године, Скупштина града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-

ЦИЈА” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” Београд, Ул. кнеза Милоша 
бр. 27, Матични број: 07018762, ПИБ: 100346317. Предузеће 
обавља комуналне делатности снабдевање водом за пиће, 
која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испору-
ку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потро-
шача, обухватајући и мерни инструмент; и пречишћавање 
и одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата 
сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпад-
них, атмосферских и површинских вода са површина јавне 
намене, односно од прикључка корисника на уличну кана-
лизациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – 
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: директор ЈКП „Београдски водовод и кана-
лизација” Београд на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1) да је пунолетан и пословно способан;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) 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;

4) да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3;

5) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му 

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

9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10) 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 здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица кнеза Милоша бр. 27.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са 
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Ко-
мисији за за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, Улица краљице 
Марије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за из-
бор директора ЈКП „Београдски водовод и канализација””.

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 телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– диплома о стручној спреми; 
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање);
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– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа (по-
тврде или други акти из којих се доказује да лице да има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуства у организо-
вању 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 надлеж-
ног 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 здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности, не 

старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкур-
са у „Службеном Гласнику РС”; 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је ос-
нивач град Београд, одбациће закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Зорица Николић, тел: 011/715-7277, сваког радног дана 
од 9.00 до 14.00 часова.

Секретар Секретаријата за спорт и омладину 14. сеп-
тембра 2016. године, на основу члана 137. Став 1. тачка 5. 
и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
10/16) члана 14. става 1. и члана 70. Одлуке о Градској упра-
ви Града Београда – пречишћен текст („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 34/14, 37/14, 44/14, 
75/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 37/16 и 73/16), члана 3. та-
чка 5. и члана 13. Одлуке о задовољавању потреба и инте-
реса грађана у области спорта у Београду („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/13 и 43/15) и члана 11. Правилника о 
критеријумима, условима и начину финансирања београд-
ских спортских организација за учешће и постигнуте резул-
тате у европским лигама, европским куповима и регионал-
ним такмичењима („Службени лист Града Беграда”, бр. 8/14 
и 49/15), донео је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИ-
ТЕРИЈУМИМА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИ-
РАЊА БЕОГРАДСКИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА УЧЕШЋЕ И ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У ЕВРОП-
СКИМ ЛИГАМА, ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА И РЕГИО-

НАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 1.
Мења се члан 2. правилника тако да гласи:
„Финансирање београдских спортских организација за 

учествовање и постигнуте резултате у европским и регио-
налним клупским такмичењима, односи се на спортове из 

прве и друге катагорије према Правилнику о националној 
категоризацији спортова („Службени гласник РС”, број 
25/13), и то на следеће спортове:

1. кошарку,
2. одбојку,
3. рукомет,
4. ватерполо,
5. атлетику,
6. рвање,
7. стони тенис,
8. џудо,
9. куглање,
10. шах.”

Члан 2. 
У члану 3. став 2. мења се тачка 1. правилника тако да 

гласи:
„1. Избориле право учешћа у европским лигама, европ-

ским куповима и регионалним такмичењима, пласманом у 
Националној сениорској лиги (Шампионату),”

Члан 3.
У члану 4. мењају се ст. 1, 2. и 3. правилника тако да гласе:
„Спортски савез Београда за сваку такмичарску сезону 

доставља Секретаријату за спорт и омладину списак бео-
градских спортских организација које су оствариле право 
на финансирање, најкасније до 1. септембра текуће кален-
дарске године.

Секретар Секретаријата за спорт и омладину за сваку 
такмичарску сезону доноси табелу финансирања клубова 
за учешће у евролигама, еврокуповима и регионалним та-
мичњима по спортовима из члана 2. правилника, која садр-
жи назив такмичења, фазу и остварен резултат као и виси-
ну средстава која се могу доделити спортској организацији. 

Овај документ Секретаријат за спорт и омладину обја-
вљује на сајту Скупштине Града Београда 15 дана пре по-
четка такмичења а најкасније до 15. септембра текуће ка-
лендарске године.”

Члан 4.
У члану 4. мења се став 3. правилника тако да гласи:
„Овај документ Секретаријат за спорт и омладину дос-

тавља градским гранским спортским савезима, 15 дана пре 
почетка такмичења, а најкасније до 20. септембра текуће ка-
лендарске године.”

Члан 5.
Мења се члан 5. правилника тако да гласи:
„Спортске организације које остварују право за финан-

сирање по овом правилнику Секретаријату за спорт и ом-
ладину, достављају следећу документацију:

1. Потврда за учешће на такмичењу европског, односно 
регионалног ранга оверена од стране Београдског гранског 
спортског савеза, 

2. Попуњен и оверен Захтев за финансирање београд-
ских спортских организација које учествују у европским 
лигама, европским куповима и регионалним такмичењима 
(Образац 1 који је саставни део овог правилника).

3. Потврду спортског објекта у коме се одржавају такми-
чења, да београдска спортска организација нема дуговања 
према истом по основу закупа термина за одигравање утак-
мица и тренинге.

Пријаве екипа београдских спортских организација, за 
остваривање права из овог правилника, достављају се Се-
кретаријату за спорт и омладину од 15. септембра текуће 
године, најкасније 30 дана пре почетка такмичења.”
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Члан 6.
Мења се члан 9. правилника тако да гласи:
„Секретар Секретаријата за спорт и омладину може закљу-

чењем уговора којима се преносе средства спортској организа-
цији по овом правилнику, посебно прописати обавезу да иста 
буду утрошена за намирење трошкова закупа термина спорт-
ским објектима у државној својини, а за одигравање утакмица 
и тренинге.”

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављи-

вању у Службеном листу Града Београда. 
Градска Управа Града Београда 

Секретаријат за спорт и омладину
Број ХХ-01-110-4/15, 14. септембра 2016. године

Секретар
Славко Гак, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ

ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У АВГУСТУ 2016.
ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да повећање потрошачких цена, у Граду Београ-
ду, у августу 2016. године износи 1,0 % у односу на претход-
ни месец. 

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-112/16, 13. септембра 2016. године

Помоћник секретара
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

РАКОВИЦА

Скупштина Градске општине Раковица на седници 
одржаној 15. септембра 2016. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Стату-
та Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35713 и 94/14) и члана 
107. Пословника Скупштине Градске општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 
22/16), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Утврђује се престанак мандата одборницима 
Скупштине Градске општине Раковица и то:

– Мири Јовановић са изборне листе Александар Вучић – 
Србија побеђује и 

– Зорану Красићу са изборне листе др Војислав Шешељ 
– Српска радикална странка, због поднетих оставки. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења ове 
одлуке.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници 
одржаној 15. септембара 2016. године, на основу члана 
46. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Ста-
тута Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14) и члана 
107. Пословника Скупштине Градске општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 
22/16), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Град-
ске општине Раковица, изабраним на изборима одржаним 
24. априла 2016. године и то: 

– Мирјани Лазић са листе Александар Вучић – Србија 
побеђује; и

– Тари Красић са листе др Војислав Шешељ – Српска Ра-
дикална Странка.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења ове 
одлуке.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 
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Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 15. септембра 2016. године, сходно члану 15. став 1. 
тачка 4 и члану 35. став 2. тачка 2. Закона о ванредним ситу-
ацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник РС”, број 98/10), члана 14. тачка 
19а. и члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Ракови-
ца, („Службени гласник РС”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 
94/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

I – Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Раковица (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују

– за команданта:
1) Владан Коцић, председник градске општине Раковица,
за заменика команданта:
2) Душан Ђаковић, заменик председника градске 

општине Раковица,
за начелника:
3) Лазар Максимовић, инспектор за послове цивилне 

заштите у Управи за ванредне ситуације у Београду,
– за члaнове:
1. Славица Цветковић, начелник Управе Градске општи-

не Раковица,
2. Дарко Игњатовић, члан Већа Градске општине Раковица,
3. Томислав Пантелић, члан Већа Градске општине Рако-

вица,
4. Зоран Миленковић, члан Већа Градске општине Рако-

вица,
5. Филип Марјановић, члан Већа Градске општине Рако-

вица,
6. Никола Крајновић, руководилац Одељења за зајед-

ничке послове и друштвене делатности у Управи Градске 
општине Раковица,

7. Татјана Јовичић, руководилац Одељења за грађевин-
ску и комуналну инспекцију у Управи Градске општине Ра-
ковица,

8. Славица Трифуновић, руководилац Одељења за грађе-
винске и комуналне послове у Управи Градске општине Ра-
ковица,

9. Жаклина Ђорђевић, руководилац Одељења за послове 
месних заједница у Управи Градске општине Раковица,

10. Александар Димитријевић, самостални стручни са-
радник за планирање припрема одбране у Управи Градске 
општине Раковица,

11. Зоран Лукић, стручни сарадник за планове одбране у 
у Управи Градске општине Раковица,

12. Мајор Зоран Филиповић, начелник Центра Ми-
нистарства одбране Раковица,

13. Светислав Костић, председник Добровољног ватро-
гасног друштва Раковица,

14. Др Добрила Васић, директор Дома здравља Раковица,
15. Јована Дука, секретар Црвеног крста Раковица,
16. Душица Крљић, руководилац одељења Раковица 

Центра за социјални рад,
17. Горан Милинковић, начелник Полицијске станице 

Раковица,
18. Бојан Јагодић, командир Ватрогасне станице „Ко-

шутњак”,

19. Милош Петровић, директор ЈП „Пословни центар 
Раковица”,

20. Момчило Марсенић, руководилац радне јединице 
Раковица ЈКП „Зеленило”,

21. Зоран Гашић, руководилац радне јединице Раковица 
ЈКП „Градска чистоћа”,

22. Александар Зарић, шеф реона Раковица ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”

23. Момчило Јокановић, власник ПП „Ударник промет”.
II. Општински штаб, по потреби, образује помоћне 

стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања посебним актом. 

III. Општински штаб обавља следеће послове:
1. по наредби Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Београда (у даљем тексту Градски штаб), 
руководи и координира рад субјеката система заштите и 
спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситу-
ацијама на спровођењу утврђених задатака на својој тери-
торији;

2. по наредби Градског штаба, руководи и координира 
спровођење мера и задатака цивилне заштите на својој те-
риторији;

3. по наредби Градског штаба, руководи и координира 
спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и ре-
хабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја 
и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних си-
туација,

4. разматра и даје мишљење на предлог Процене угро-
жености и предлог Плана заштите и спасавања у ванред-
ним ситуацијама која се израђују по Препоруци Градског 
штаба;

5. прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

6. наређује употребу снага заштите и спасавања, сред-
става помоћи и других средстава која се користе у ван-
редним ситуацијама у складу са наредбом Градског штаба;

7. стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама;

8. учествује у разматрању организације, опремања и 
обучавања јединица цивилне заштите, овлашћених, оспо-
собљених правних лица у складу са активностима Градског 
штаба;

9. наређује приправност – спремност за ванредне ситу-
ације, у складу са наредбом Градског штаба;

10. израђује годишњи план рада, у складу са годишњим 
планом рада Градског штаба, и годишњи извештај о раду и 
доставља га Градском штабу,

11. спроводи годишњи план рада,
12. процењује угроженост од настанка ванредне ситу-

ације;
13. доноси наредбе, закључке и препоруке; 
14. сарађује са штабовима суседних градских општина; 
15. доставља предлог повереника и заменика поверени-

ка цивилне заштите Градском штабу;
16. ангажује оспособљена правна лица и друге органи-

зације од знaчаја за Градску општину Раковица у складу са 
наредбом Градског штаба; 

17. обавља и друге послове у складу са законом и наред-
бама, закључцима и препорукама Градског штаба. 

IV – Стручнe и организационе послове за Општински 
штаб обављаће Одељењe за заједничке послове и друштвене 
делатности,
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V – Доношењем овог решења, престаје да важи Решење 
о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације на 
територији градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/12, 49/14, 75/14, 94/14, 50/15, 92/15). 

VI – Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници 
одржаној 15. септембарa 2016. године, на основу члана 69. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 19. Статута Градске општине Ракови-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 
35/13 и 94/14) и члана 107. Пословника Скупштине Градске 
општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 
57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је

РЕШЕЊЕ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни центар – Раковица” коју је Надзорни од-
бор овог предузећа донео на седници одржаној 7. септембра 
2016. године.

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 15. септембра 2016. године, на основу чл. 45. и 46. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 
30/16 – испр.), члана 19. тачка 16. Статута Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 
7/12, 35/13 и 94/14), и члана 107. Пословника Скупштине 
Градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

Разрешава се Павле Ковачевић функције председника 
надзорног одбора Центра за културу и образовање Ракови-
ца због поднете оставке.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу Града Београда”. 

Поука о правном леку: 
Против овог решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници 
одржаној 15. септембра 2016. године, на основу члана 
45. и 46. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 19. тачка 16. Стату-
та Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14), и члана 
107. Пословника Скупштине Градске општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 
и 22/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-
РА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА

Именујe се Maja Колунџија Зорое на функцију председ-
ника Надзорног одбора Центра за културу и образовање 
Раковица.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу Града Београда”. 

Поука о правном леку: 
Против овог решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 15. септембра 2016. године, на основу чл. 17. и 18. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16), члана 19. тачка 16а. Статута Градске општине Ра-
ковица („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 
7/12, 35/13 и 94/14), и члана 107. Пословника Скупштине 
Градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА”

Разрешава се Чедомир Унковић функције члана Надзор-
ног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” због поднете 
оставке.

Разрешава се Милица Перуничић функције члана Над-
зорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” због под-
нете оставке.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу Града Београда”. 

Поука о правном леку: 
Против овог решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 
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Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 15. септембра 2016. године, на основу чл. 17. и 18. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16), члана 19. тачка 16а Статута Градске општине Рако-
вица („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10 и 
7/12, 35/13 и 94/14), и члана 107. Пословника Скупштине 
Градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА”

1. Именују се у Надзорни одбор ЈП „Пословни центар – 
Раковица”:

за члана
– Никола Кончаревић
за члана из реда запослених
– Светлана Тонић 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Поука о правном леку: 
Против овог решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 15. септембра 2016. године, на основу чл. 29, 30, 31. 
и 32. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14) и чл. 
43–46, 55. Пословника Скупштине општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 
22/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Оснивају се стална радна тела Скупштине: Савет за 
локалну самоуправу и месне заједнице; Савет за буџет, фи-
нансије и привредна питања; Савет за заштиту здравља; 
Савет за заштиту животне средине; Савет за урбанизам, 
грађевину, имовину и комуналне делатности; Савет за кул-
туру, информисање и информатику; Савет за образовање; 
Савет за запошљавање; Савет за саобраћај и телекомуни-
кације; Савет за младе; Савет за социјалну, дечију заштиту 
и заштиту деце са посебним потребама; Савет за безбед-
ност; Савет за националне мањине; Комисија за прописе, 
представке и предлоге; Комисија за борачка и инвалидска 
питања; Комисија за развој приватног предузетништва; Ко-
мисија за спорт; Комисија за остварење родне равноправ-
ности.

За чланове сталних радних тела Скупштине бирају се:
– Савет за локалну самоуправу и месне заједнице: 
Михаела Парезановић, 
Павле Станковић, 
Маријана Ћуковић, 
Марија Мијатовић, 
Марко Королија, 

Ненад Ристић,
Милан Кокунешоски,
Мирослав Маринковић, 
Мића Милановић,
Маја Ашћерић, 
Лука Мркобрда;
– Савет за буџет, финансије и привредна питања:
Жељко Влачић,
Милена Пантелић, 
Милан Продановић,
Чедомир Унковић,
Тара Красић,
Бојан Милић,
Душко Вуксановић,
Милан Кокунешоски,
Марина Лаић, 
Мило Ђуровић, 
Бранислав Савић;
– Савет за заштиту здравља:
Гордана Жабић,
Биљана Радаковић, 
Оливера Пантовић, 
Дарко Јевтић, 
Ана Лакобрија, 
Драгомир Барџић, 
Др Милинко Мишкељин,
Др Дарко Лазаревић, 
Др Живан Марјанов,
Александар Петровић, 
Др Јелена Анђелић;
– Савет за заштиту животне средине:
Данијела Цветковић,
Лидија Јакшић, 
Стефан Татовић, 
Мирјана Симић, 
Гордана Цветковић,
Милан Ловчевић,
Дејан Јовановић,
Небојша Анастасијевић,
Слађана Душанић, 
Драгана Ивановић, 
Јелена Милошевић;
– Савет за урбанизам, грађевину, имовину и комуналне 

делатности:
Ивана Марковски, 
Павле Ђорђевић,
Данијела Радосављевић, 
Жељко Влачић, 
Снежана Стојановић,
Владимир Матић, 
Мирослав Видаковић,
Милица Маринковић, 
Малиша Андрић,
Маја Ашћерић, 
Ненад Ранђеловић;
– Савет за културу, информисање и информатику:
Сања Стајић, 
Зоран Марковић, 
Весна Чингелић,
Ивана Пурић,
Мила Јанковић, 
Слободан Клисински, 
Ненад Ристић,
Весна Анастасијевић, 
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Милан Недељковић, 
Биљана Јовановић,
Кристина Кузмановић;
– Савет за образовање:
Јелена Грујић,
Ања Петковић, 
Марко Ђекић,
Милка Куленовић, 
Весна Недељковић, 
Бора Пешић, 
Саша Стојановић,
Лидија Константиновић-Живановић, 
Весна Кљајић-Савић,
Вукица Шћекић,
Слађана Мишкељин;
– Савет за запошљавање:
Снежана Гвозденовић, 
Марко Симић, 
Велимир Ђукић-Лазовић, 
Александра Предојевић, 
Марко Митић,
Драган Танасковић, 
Никола Сукњајић,
Марко Спасић,
Раде Остојић, 
Јелена Топић, 
Душанка Прошић;
– Савет за саобраћај и телекомуникације:
Светлана Миљуш, 
Никола Митровић, 
Драгана Митић, 
Милена Томашевић, 
Стеван Старчевић, 
Радисав Станишић,
Александар Милошевић, 
Душко Марушић,
Дејан Јовановић, 
Душан Ђорђевић, 
Павле Благојевић;
– Савет за младе:
Милош Ушљебрка, 
Никола Радовановић, 
Милена Пантелић, 
Јован Панџић,
Наташа Николић, 
Душан Стевановић, 
Лука Пајовић, 
Тамара Шурлан, 
Тамара Томовић, 
Небојша Репац, 
Марко Дамјановић;
– Савет за социјалну, дечију заштиту и заштиту деце са 

посебним потребама:
Милица Перуничић, 
Вукашин Попадић, 
Никола Митровић, 
Бојан Илић, 
Кристина Латиновић, 
Слађана Вучевац, 
Илија Аралица, 
Тијана Томић, 
Савка Бакић-Јовачевић, 
Мирјана Билбија,
Јована Икодиновић;

– Савет за безбедност
Владан Коцић,
Горан Милинковић,
Татјана Митровић,
Боро Антељ,
Душан Ђаковић,
Добрила Васић,
Станислав Стевуљевић,
Душица Крљић,
Виолета Попески;
– Савет за националне мањине:
Mилош Паунковић; 
Мирјана Тришић, 
Нада Лончар, 
Слађана Пешић, 
Гордана Голубовић,
Срећко Миљушевић, 
Ивана Рашић, 
Жарко Станић, 
Слободан Клисински;
– Комисија за прописе, представке и предлоге:
Милорад Тодоровић, 
Александар Милановић, 
Милица Ђорђевић, 
Тара Красић, 
Ивана Илић, 
Никола Папић, 
Бранислав Вујовић,
Александар Петровић, 
Бојана Ћирић, 
Јасмина Прошић, 
Владимир Мирчић; 
– Комисија за борачка и инвалидска питања:
Звонимир Јовановић, 
Зоран Милошевић, 
Зоран Комарица, 
Светислав Ђорђевић, 
Данијела Ђорђевић, 
Мирослав Ивковић, 
Мирко Тасић, 
Борис Никачевић, 
Томислав Павловић, 
Предраг Станаревић, 
Бојан Милић;
– Комисија за развој приватног предузетништва:
Кристина Станковић,
Дијана Лазић,
Миливоје Коцић,
Радиша Томашевић,
Славка Драгишић,
Андреја Трајковић, 
Илија Аралица,
Мирко Томовић, 
Александар Нешковић, 
Љубинка Ераковић,
Жељко Вујичић;
– Комисија за спорт:
Вања Марјановић, 
Емил Имер, 
Ивана Ратаковић, 
Ненад Поповић,
Срефан Дурлевић, 
Матија Чалић, 
Јелена Радић,
Ливиус Бунда,
Мирослав Стевановић, 
Мирослав Маринковић, 
Милан Смиљанић; 
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– Комисија за остварење родне равноправности:
Тања Леонтијевић,
Јелена Ранђеловић,
Славица Костић, 
Драгица Атанасковић, 
Соња Вуковић, 
Ана Докић,
Срђан Милановић, 
Анђела Илић,
Ивана Сакић, 
Милан Максимовић, 
Михољка Бреско. 
2. Оснивају се повремена радна тела Скупштине и то: 

Комисија за праћење примене етичког кодекса понашања 
изабраних, постављених и именованих лица Скупштине 
општине Раковица; Комисија за спровођење поступка и 
утврђивања предлога за доделу јавних признања.

За чланове повремених радних тела Скупштине бирају се:
Комисија за праћење примене етичког кодекса пона-

шања изабраних, постављених и именованих лица:
Стефан Савичевић,
Милена Томашевић, 
Сања Ранђеловић, 
Павле Ђорђевић, 
Милица Ђуровић, 
Дргана Ђокић, 
Марко Цвејић,
Милан Драгаш, 
Милица Маринковић, 
Бобан Стојицев, 
Мирослав Видаковић.

Задатак Комисије је да прати примену етичког кодекса 
понашања изабраних, постављених и именованих лица 
Скупштине општине Раковица и пружа објашњења у вези 
са његовом садржином и применом функционерима, грађа-
нима и медијима. 

Комисија за спровођење поступка и утврђивања пред-
лога за доделу јавних признања:

Милан Ненадовић,
Горан Стојановић,
Милош Стојковић,
Анђела Николић,
Зоран Предић,
Гордана Голубовић,
Неђо Миловановић,
Петар Ђорђевић, 
Андреја Трајковић, 
Небојша Анастасијевић, 
Томислав Николић.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о устано-

вљењу јавних признања Општине Раковица спроведе посту-
пак и утврди предлог за доделу јавних признања општине.

3. Мандат изабраних чланова савета и комисија траје до 
истека мандата ове Скупштине. 

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-43/16-IV, 15. септембра 2016. године

Председник скупштине
Цвијетин Ђукановић, ср. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба 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 1.3
  /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 false
  /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 (None)
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


