
Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. сеп-
тембра 2017. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке Славиши Дамјановићу, са изборне 
листе Александар Вучић – Будућност у коју верујемо (Срп-
ска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, 
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

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

Скупштина Града Београда
Број 118-517/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. сеп-
тембра 2017. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Бео-
града изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014. го-
дине, и то Љиљани Михајловић са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Будућност у коју верујемо (Српска напредна 
странка, Социјалдемократкса партија Србије, Нова Србија, 
Српски покрет обнове, Покрет социјалиста.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-518/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
септембра 2017. године, на основу члана 11. став 2. и чла-
на 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ 
ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о Награди Града Београда („Службени лист 

Града Београда”, бр. 5/03, 2/04, 41/10, 66/12 и 82/14), у члану 
1. став 1. мења се и гласи:

„Град Београд установљава Награду Града Београда која 
се додељује за дело које представља највредније достигнуће 
у Београду у областима: уметност, наука, медицина, архи-
тектура и урбанизам, пољопривреда, новинарство, образо-
вање, спорт и заштита животне средине.”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. на крају тачке 7. интерпункцијски 

знак: „.” замењује се интерпункцијским знаком: „;” и додаје 
се нова тачка која гласи:

„8. у области заштите животне средине:
– остварени резултати којима је дат изузетан допринос 

заштити животне средине.”.

Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. број: „19” замењује се бројем: „20”.
У истом члану и ставу после тачке 7. додаје се нова тачка 

која гласи:
„7а заштита животне средина – једна награда;”.

Члан 4.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„Организационе јединице Градске управе Града Београ-

да надлежне за послове: културе, привреде, пољопривреде, 
здравства, урбанизма, информисања, образовања и дечје 
заштите, спорта и заштите животне средине објављују у 
дневним новинама обједињено обавештење о условима за 
додељивање награде најкасније до 20. децембра године која 
претходи години у којој се награда додељује.”.

Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. број: „18” замењује се бројем: „19”.
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Члан 6.
У члану 16. у ставу 1. на крају седме алинеје интерпунк-

цијски знак: „.” замењује се интерпункцијским знаком: „;” и 
додаје се нова алинеја која гласи:

„– организациона јединица Градске управе Града Београ-
да надлежна за послове заштите животне средине за коми-
сију за доделу награде за заштиту животне средине.”.

Члан 7.
Скупштина Града Београда именоваће председника и 

чланове Комисије за доделу Награде Града Београда за заш-
титу животне средине, у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-544/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
септембра 2017. године, на основу члана 9. став 1. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 93/13 – усклађени дин. износи, 
125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. из-
носи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи и 104/16 – др. за-
кон) и члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРА-

ТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама 

(,,Службени лист Града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 
61/15 и 96/16), Таксена тарифа која је саставни део одлуке 
мења се и гласи: 

,,ТАКСЕНА ТАРИФА
 Износ у динарима

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком 
није другачије прописано

310

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
градских прописа

1.523

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
прописа градских општина

1.523

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се 
за накнадне поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за 
захтеве за остваривање права на премије (подстицаје 
пољопривредне производње).

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када 
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву 
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја.

Тарифни број 2.
1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе 
јединице Градске управе града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

456

Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна 
жалба против више решења од стране више лица обвезника 
таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према 
броју решења која се оспоравају жалбом.

Такса из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са 
прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града 
односно градске општине.

2. За уложене ванредне правне лекове 2.663

Тарифни број 3. 
1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице 
Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако овом 
одлуком није другачије прописано

518

2. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе 
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

310

Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или по-
тврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју 
плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, 
уверење или потврда уручује.

Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси по 
жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање 
по жалби надлежан орган града односно градских општина.

3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 269

Тарифни број 4. 
За списе и радње из комуналне и стамбене области које 

обавља организациона јединица Градске управе Града Бео-
града плаћа се такса и то: 

1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана 11.296

Тарифни број 5. 
За списе и радње из области саобраћаја које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе Града Београда, плаћа 
се такса и то: 

1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова 4.372
2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких 
докумената

5.439

3. Решење за снабдевање, утовар-истовар новца, селидбе, вршење неод-
ложних комуналних интервенција у пешачкој зони, за текући месец

3.105

4. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја, за текућу годину

506

5. Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режи-
ма саобраћаја, за текући месец

3.105

6. Сагласност за заузеће јавне површине због извођења радова и манифес-
тација

5.213

7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених и 
повремених објеката 

3.955

8. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради поста-
вљања баште угоститељског објекта

2.595

9. Решење о заузећу јавне површине 5.929
10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за 
оглашавање

5.929

11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање 
путничког возила

3.578

12. Решење о давању сагласности ауто школи да може обављати практич-
ну обуку кандидата и изводити практични део испита за возача на путу

1.012
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Тарифни број 6.
За списе и радње из области јавног превоза које обавља 

организациона јединица Градске управе Града Београда, 
плаћа се такса и то: 

1. Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног 
превоза у циљу издавања локацијских услова

4.372

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функ-
ционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке 
докуменатације

5.439

3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица 
заузећа јавне површине због извођења радова или манифестација 

5.213

4.Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза

1.168

5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за предузетника

449

6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за правно лиц

449

7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за запослено лице у правном лицу

449

8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на крову 
такси возила

449

9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију такси 
возила

1.143

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 483

11. Такси дозвола 1.143

12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза 393

13. Идентификациони картон 483

14. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 4.211

15. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила 1.236

16. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног 
интереса за Град за такси возила 

1.236

Тарифни број 7.
За списе и радње из области привреде које обавља орга-

низациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се 
такса и то: 

1. Решење о уношењу имена Београд у пословно име привредног субјекта 
и удружења

19.844

2. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног прос-
тора на територији града Београда

3.776

Тарифни број 8. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских 

послова које обављају организационе јединице Градске уп-
раве Града Београда и управе градских општина: Барајево, 
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сур-
чин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то: 

1. Информација о локацији 3.650
2. Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне 
инфраструктуре)

до 30 m² 4.054
од 31 – 200 m² 6.328

од 201 – 400 m² 11.393
од 401 – 800 m² 14.510

од 801– 2.000 m² 32.435
од 2.001 -5.000 m² 37.890

од 5.001 -20.000 m² 43.896
преко 20 000 m² 53.188

3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електромрежу до 35 кV, 
за телефонско телеграфску мрежу до 600x4, за гасну мрежу до Ф 60, за 
топловод до Ф 100)

37.111

4. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре 
преко 1000 m и већих капацитета

51.139

5. Приговор 467

6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha 6.298
од 2,0 до 5,0 ha 11.430

од 5,0 до 10,0 hа 18.930
преко 10,0 hа 27.776

7. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс
до 2,0 ha 6.298

од 2,0 до 5,0 ha 11.430
од 5,0 до 10,0 hа 18.930

преко 10,0 hа 27.776
8. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику 3.039
9. Уверење о посебним деловима објекта, које издаје организациона једи-
ница Градске управе Града Београда

2.559

10. Овера извода из техничке документације 673
11. Увид у плански документ 1.049

Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефини-
сани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и изградњи.

Под тач. 3. и 4. обухваћена је линијска и комунална ин-
фраструктура дефинисана чланом 2. тач. 26. и 27. Закона о 
планирању и изградњи.

Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о од-
бијању потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта пар-
целације и препарцелације и на издате локацијске услове и 
закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских 
услова.

Тарифни број 9.
За списе и радње из области имовинских и правних по-

слова, које обавља организациона јединица Градске управе 
Града Београда плаћа се такса и то: 

1. Решења и други акти које градоначелник града Београда доноси на ос-
нову Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског земљишта, 
давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског земљишта, 
деоба грађевинског земљишта, установљавање права службености, 
давање сагласности, измена решења) 

 5.910

2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у 
право својине уз накнаду

 5.974

3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посеб-
ним случајевима

5.953

Тарифни број 10.
За списе и радње из области информатике и статистике 

које обавља организациoна јединица Градске управе Града 
Београда плаћа се такса и то: 

1. Изводи из регистара и база података Јединственог информационог 
система Београда

4.869

2. Потврда о јединици регистра и базе података Јединственог информаци-
оног система Београда

826

Напомена: Ако се потврда издаје за више јединица, такса 
се плаћа онолико пута за колико се јединица потврда издаје.

Тарифни број 11.
За препис акта и разгледање списа код органа и органи-

зационих јединица Градске управе Града Београда и управа 
градских општина, плаћа се такса и то:

1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала 404
2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за 
сваки започети сат по 

360

Напомена: Под преписом из овог тарифног броја под-
разумева се и издавање фотокопије, односно штампање 
акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће 
машине.

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хар-
тије од две стране формата А4 или мањег. 
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Тарифни број 12.
За списе и радње које доносе органи и организационе је-

динице управа градских општина, плаћа се такса и то:
1. Уверење о посебним деловима објекта – станова 
а) за један стан 268
б) од два до десет станова 750
в) преко десет станова 1.501
2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места 
или пословног простора 
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал) 247
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала) 685
в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала) 1.432
г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено-пословне 
зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације

2.783

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица 2.789
4. Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) 697
5. Решење о постављању привремених објеката 6.434
6. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (тезге и 
други покретни привремени објекти)

2.145

7. Решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства 3.540
8. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (баште, 
забавни паркови, циркуси и слично)

9.171

9. Решење о сечи и орезивању стабала Напомена: такса за решење не 
плаћа се када се ради о захтеву за сечу или орезивање стабала на јавној 
зеленој површини

429

10. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
ради изградње

4.580

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
изградње односно легализације објекта

5.910

12. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале 9.610
13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон сале 5.336
14. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког 
покривача

9.154

15. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресо-
статичког покривача 

4.800’’

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јану-
ара 2018. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-534/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. сеп-
тембра 2017. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 20. став 1. тач. 
10. и 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 6. 
став 1. тачка 10 и члана 7. став 1. Закона о финансирању локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13, 125/14, 95/15 и 91/16) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 
– одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗА-
КУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ 
НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, 
ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА 

СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни прос-
тор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, 

односно на коме Град Београд има посебна својинска овла-
шћења („Службени лист Града Београда”, бр. 114/16) у чла-
ну 2. став 1. мења се и гласи:

„Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке, 
утврђују се према врсти пословног простора, зонама и де-
латностима и то:

    ЗОНЕ

екстра 
(дин/m² 
месечно)

прва 
(дин/m² 
месечно)

друга 
(дин/m² 
месечно)

трећа 
(дин/m² 
месечно)

четврта 
(дин/m² 
месечно)

1. Канцеларије 739,00 624,00 479,00 366,00 278,00

a) Канцеларије за закупце 
који обављају: банкарске 
и друге финансијске по-
слове, послове осигурања, 
пројектовања и инжење-
ринга, туризма и промета 
непокретности

813,00 686,00 527,00 403,00 307,00

2. Хотели 1.206,00 1.008,00 807,00 606,00 455,00

3. Хостели 1.050,00 877,00 701,00 527,00 395,00

4. Локали 1.050,00 877,00 701,00 527,00 395,00

а) Локали за закупце који 
обављају банкарске послове 
и послове осигурања

1.178,00 965,00 770,00 580,00 436,00

б) Локали за закупце који 
обављају: организовање 
игара на срећу, кладионице, 
мењачнице

1.365,00 1.141,00 910,00 684,00 514,00

в) Локали за закупце који оба-
вљају угоститељске услуге 1.154,00 965,00 770,00 580,00 436,00

г) Локали за закупце који 
обављају: фармацеутску 
делатност (апотеке) и стома-
толошку делатност

102,00 922,00 736,00 554,00 415,00

д) Локали за закупце који оба-
вљају занатску делатност 917,00 611,00 483,00 366,00 276,00

ђ) Локали за закупце који оба-
вљају делатност уметничке 
галерије

480,00 392,00 314,00 252,00 206,00

5. Простор за обављање 
културне делатности – 
биоскопи

589,00 482,00 385,00 290,00 218,00

6. Простор за обављање 
образовне делатности – 
учионице

682,00 70,00 455,00 342,00 257,00

7 Магацини 941,00 766,00 420,00 314,00 236,00

8. Aтељеа 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

9. Витрине 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00

10. Производне хале 917,00 611,00 420,00 314,00 236,00

11. Гараже 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00

12. Лагуми 304,00 266,00 238,00 190,00 143,00
„

Члан 2.
У члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Закупнине за терасе, односно баште у саставу објеката, 

у којима се налазе пословни простори, а које се користе за 
обављање угоститељске делатности, обрачунавају се у из-
носу од 50% од износа закупнина утврђених у члану 2. ове 
одлуке.”

Члан 3.
У члану 6. после става 3. додаје се два нова ст. 4. и 5, који 

гласе:
„Закупнине за закупце који обављају образовну делат-

ност из члана 2. одлуке примењују се уколико постоји пози-
тивно мишљење Секретаријата за образовање.

Уколико није добијено мишљење из става 4. овог члана, 
примењује се висина закупнине за канцеларије.”
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-537/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. сеп-
тембра 2017. године на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кони и 101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00, 
19/14 и 19/17) и члана 31. тачка 21. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА 

СТЕФАНУ НЕМАЊИ

Члан 1.
У Одлуци о подизању споменика Стефану Немањи 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 82/15 и 44/17), члан 1. 
мења се и гласи: 

„Подиже се споменик Стефану Немањи на Савском тргу, 
у Београду”.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-543/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. 
септембра 2017. године, на основу члана 29. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Службени гласник 
РС”, бр. 88/11 и 15/16) и члана 31. тачка 8. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕР-
СТВА БЕОГРАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА

1. Усваја се Пројекат јавно-приватног партнерства Бе-
ограда за изградњу подземних гаража, на који је дато 
мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство Владе 
Републике Србије, број 105/2017 од 18. септембра 2017. го-
дине, да се предметни пројекат може реализовати у форми 
јавно-приватног партнерства са елементима концесије.

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

Скупштина Града Београда
Број 34-541/17-С, 26. септембра 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, 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 – 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 1.3
  /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


