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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 19. фебруар 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 5           ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

62. 

На основу чл. 64. и 79. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, број 116/07) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У∗ 
о изменама и допунама Уредбе о стањима 
у служби професионалних војних лица и о 
унапређивању официра и подофицира 

Члан 1. 

У Уредби о стањима у служби професионалних 
војних лица и о унапређивању официра и подофици-
ра („Службени гласник РС“, број 112/08), у члану 45. 
став 6. речи: „15. јануара и 15. августа за текућу го-
дину“ бришу се. 

Члан 2. 

У члану 50. после речи: „врши се периодично“ до-
дају се речи: „по правилу,“. 

Члан 3. 

У члану 51. став 3. после речи: „доставља се“ до-
дају се запета и речи: „по правилу,“. 

Члан 4. 

У члану 52. став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 
У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. после 

речи: „унапређује“ додају се запета и речи: „по пра-
вилу,“. 

Досадашњи став 5. брише се. 
__________ 

∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 9 од 6. фебру-
ара 2009. године. 

Члан 5. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-5269/2008-2  
У Београду, 5. фебруара 2009. године 

Влада 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с. р. 

63. 
На основу члана 11. став 1. тачка 5. Правилника о 

финансијском пословању и финансијској служби Ми-
нистарства одбране и Војске Србије („Службени вој-
ни лист“, бр. 33/08 и 46/08) и члана 208. Правилника о 
општим логистичким потребама у Министарству од-
бране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 
48/08), начелник Управе за општу логистику Сектора 
за материјалне ресурсе Министарства одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О ЦЕНАМА ДНЕВНИХ ОБРОКА 

И ДОПУНА У ХРАНИ 

1. Цене дневних оброка и допуна у храни, у смислу 
одредаба члана 45. став 2. Правилника о општим ло-
гистичким потребама у Министарству одбране и Вој-
сци Србије (у даљем тексту: Правилник), одређују се: 

1) за лица из члана 45. став 2. тачка 1. алинеје 
под а) и б) Правилника, и то: 

динара 
– оброк војнички .......................................  455,00; 
– допуна у храни број 1 ............................  5,00; 
– допуна у храни број 2 ............................  30,00; 
– допуна у храни број 3 ............................  40,00; 
– допуна у храни број 4 ............................  34,00; 
– допуна у храни број 5 ............................  39,00; 
– допуна у храни број 6 ............................  32,00; 
– дијета општа (ДС-1) ..............................  455,00; 
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2) за лица из алинеје 1. ове тачке која се хране у 
војним ресторанима или у пољским условима ако не 
узимају цео оброк, цена појединих обеда је: 

динара 
– за доручак ...............................................  91,00; 
– за ручак ...................................................  227,00; 
– за вечеру .................................................  137,00; 

                                                   Свега:  455,00; 

3) за лица из члана 45. став 2. тачка 2. алинеје 
под а), б), в) и г) Правилника, цене дневних оброка и 
допуна у храни из алинеје 1. ове тачке увећавају се за 
100% када се храна припрема и дели у војним ресто-
ранима а за 120% – када се припрема и дели у пољ-
ским условима. 

2. Цене оброка и допуна у храни су сачињене на 
основу цене коштања артикала хране са порезом на 
додату вредност и осталих зависних трошкова. 

3. Цене дијета из прописа о дијеталној исхрани у 
војносанитетским установама које нису одређене овим 
решењем утврђују војноздравствене установе. 

4. Даном ступања на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о ценама дневних оброка и допуна у 
храни („Службени војни лист“, бр. 23/04). 

5. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 111-3 
10. фебруара 2009. године 

Београд 
Н а ч е л н и к 
пуковник 

Перица Павловић, с. р. 
64. 

Н А Р Е Д Б А број 1-529 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајор 
РИСТИЋ Часлава СЛАВОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

65. 
Н А Р Е Д Б А број 1-536 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског капетана 
поручник 
ЈАНКОВИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 

у чин капетана речних јединица 
поручник корвете 
РАДОЈЕВИЋ Мирослава СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 

у чин капетана ваздушног осматрања и јављања 
поручник 
ЦВИЈИЋ Паве ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 

у чин интендантског капетана 
поручник 
ЦВЕТКОВИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

66. 
Н А Р Е Д Б А број 1-540 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин поручника оклопних јединица 
потпоручник 
ПЕТРОВИЋ Војислава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручник 
СТЕВАНОВИЋ Миломира ВУЈИЦА. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручник 
НИКОЛИЋ Момира БРАНКО. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин поручника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
потпоручник 
ИВАНКОВИЋ Драгослава НЕГОВАН. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана информатичке службе 
поручник 
ЛЕПОЈЕВИЋ Момчила БОРКО. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 
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у чин потпуковника финансијске службе 
мајор 
ИЛИЋ Александра НЕНАД. Унапређује се са даном 
4. октобра 2008. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручник 
СТАНКОВИЋ Михаила ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

67. 
Н А Р Е Д Б А број 1-548 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставник 
НИКИЋ Василија ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
16. октобра 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
АНТИЋ Раденка ЗОРАН. Унапређује се са даном 18. 
децембра 2006. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

68. 
Н А Р Е Д Б А број 1-562 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
АРИЗАНОВИЋ Томислава НЕНАД. Унапређује се са 
даном 29. јула 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

69. 
Н А Р Е Д Б А број 1-572 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. и члана 136. 
став 1. тачка 2. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пуковника финансијске службе 
потпуковник 
МИТРОВИЋ Добривоја МИЛУН. Унапређује се са да-
ном 1. новембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

70. 
Н А Р Е Д Б А број 1-578 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ДУДУКОВИЋ Милоша МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 26. октобра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

71. 
Н А Р Е Д Б А број 1-582 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин интендантског капетана 
поручник 
СУБОТИЋ Радоја МИЛОВАН. Унапређује се са даном 
23. октобра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

72. 
Н А Р Е Д Б А број 1-609 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника прве класе авијације 
заставник 
ГРЧИЋ Божидара СРЂАН. Унапређује се са даном 11. 
новембра 2008. године; 
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у чин старијег водника прве класе техничке службе 
старији водник 
СТОЈКОВИЋ Живице ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

73. 
Н А Р Е Д Б А број 1-611 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин поручника техничке службе 
потпоручник 
ПРШИЋ Милоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
14. новембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

74. 
Н А Р Е Д Б А број 1-637 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин капетана техничке службе 
поручник 
БРЗИЋ Јована САША. Унапређује се са даном 14. но-
вембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

75. 
Н А Р Е Д Б А број 1-639 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе речних јединица 
заставник 
РАШОВИЋ Велише ДРАГАН. Унапређује се са даном 
7. новембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

76. 
Н А Р Е Д Б А број 30-189 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручници: 
ВУЧИЋ Томислава ИВАН. Унапређује се са даном 10. 
октобра 2008. године; 
ПЕТРИЋ Милорада ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручници: 
СТОЈКОВИЋ Ненада МИЛЕНКО. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
ЋОСИЋ Милоја РАДОМИР. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
поручник 
ПЕТРОВИЋ Милована ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин капетана јединица за електронска дејства 
поручници: 
ИЛИЋ Гроздана ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
КОЦИЋ Миодрага БОЈАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
САВЕСКИ Мартина ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Радосава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
ФИЛИЋ Новице МИЛАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 

у чин капетана телекомуникација 
поручници: 
ДРАГОВИЋ Предрага РАДОВАН. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
КОЛУНЏИЋ Симе МИЛОШ. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
СТОЈИЋЕВИЋ Саве ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
СУША Богдана ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин поручника телекомуникација 
потпоручници: 
МАРКОВИЋ Владана ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
КУКИЋ Светлане СИНИША. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
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у чин поручника ваздушног осматрања и јављања 
потпоручник 
СТЕВАНОВИЋ Миливоја СТЕВАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана информатичке службе 
поручник 
ПИШЧЕВИЋ Драгана МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ТОМИЋ Драгослава ЉУБИША. Унапређује се са да-
ном 13. октобра 2008. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручник 
ПИЈЕВЧЕВИЋ Раденка ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 

у чин интендантског капетана 
поручник 
ЂУРЂИЋ Боре ГОРАН. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године; 

у чин ветеринарског капетана 
поручник 
МИЛОШЕВИЋ Станимира НИКОЛА. Унапређује се 
са даном 17. марта 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

77. 
Н А Р Е Д Б А број 30-192 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 20. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручник 
ВУЧИЋЕВИЋ Радоја ДАРКО. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин пешадијског поручника 
потпоручници: 
ЖИВКОВИЋ Мијомира АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
МАРКОВИЋ Живодрага НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
МИЛИКИЋ Бранка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Миломира ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
РАДИСАВЉЕВИЋ Тихомира МАРКО. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

СИМИЈОНОВИЋ Милутина ЈОВИЦА. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Драгана САША. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ТРИЧКОВИЋ Љубише БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ФАЛЕТИЋ Златибора МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
БУНЧИЋ Гојка СИНИША. Унапређује се са даном 29. 
августа 2008. године; 

у чин поручника оклопних јединица 
потпоручник 
ФИЛИПОВИЋ Момира АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског потпуковника 
мајор 
ОСТОЈИЋ Богољуба ЛАЗАР. Унапређује се са даном 
21. јула 2008. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручници: 
ЈОВАНОВИЋ Миодрага НЕМАЊА. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Милорада ДАРКО. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
ТАСИЋ Живојина ДРАГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
БЛАГОЈЕВИЋ Милорада ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
ЕВТИЋ Александра МИЛАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ИЛИЋ Маринка ДРАГАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
САВЧИЋ Драгана ГОРАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Радована ПРЕДРАГ. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
СТАРЧЕВИЋ Владе СРЂАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
КОЊИКОВАЦ Нике БЛАГОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручници: 
БАБИЋ Звонка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
ДИМИЋ Божидара СРЕЋКО. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
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ПЕТРОВИЋ Миодрага ЂОРЂЕ. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поручника артиљеријско-ракетних једини-
ца за противваздухопловна дејства 
потпоручници: 
ЈОВАНОВИЋ Славка ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
КУБУРОВИЋ Велибора МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Сокола ИВАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
УДОВИЧИЋ Средоја ИВАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин капетана јединица за електронска дејства 
поручник 
МИТИЋ Милоша ВЛАДА. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 

у чин капетана телекомуникација 
поручници: 
ЈЕЛИЧИЋ Миломира ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
КАЊУХ Мирка ЗВОНИМИР. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
ЛУКИЋ Владе ГОРАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
МАРКОВИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин поручника телекомуникација 
потпоручници: 
ВУКОВИЋ Милије АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
ГАКОВИЋ Миле БОРИСЛАВ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ТОСЕГИ Золтана ИГОР. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 

у чин поручника ваздушног осматрања и јављања 
потпоручник 
НИКОЛИЋ Србислава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поручника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
потпоручници: 
ДЕХЕЉАН Саше МИЛАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
РАШИЋ Цветка ИВАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручници: 
ЂОРЂЕВИЋ Благоја БОРКО. Унапређује се са даном 
12. септембра 2008. године; 
МОСТАРЛИЋ Бранислава АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 12. септембра 2008. године; 

РАДИВОЈЕВИЋ Тихомира ЖЕЉКО. Унапређује се са 
даном 12. септембра 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког потпуковника 
мајор 
САНКОВИЋ Душана ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 27. октобра 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручник 
ЖИВКОВИЋ Вукадина МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 25. августа 2008. године; 

у чин капетана саобраћајне службе 
поручник 
ГОШИЋ Митра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

78. 
Н А Р Е Д Б А број 30-193 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског поручника 
потпоручник 
ЂОКИЋ Томислава МИРКО. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин мајора оклопних јединица 
капетан 
ГРКОВИЋ Гојка МИЛАН. Унапређује се са даном 16. 
јула 2008. године; 

у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
поручник 
МАРКОВИЋ Миодрага МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 

у чин капетана музичке службе 
поручник 
ЂУКИЋ Бошка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 22. ок-
тобра 2008. године; 

у чин поручника музичке службе 
потпоручник 
ЂУРОВ Димитра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 19. октобра 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 
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79. 
Н А Р Е Д Б А број 180-48 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 4. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 
у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
СТАНОЈЛОВИЋ Томислава ВИШЕСЛАВ. Унапређу-
је се са даном 30. марта 2008. године; 
ТРАЈКОВСКИ Сандета ТОМИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 30. марта 2008. године; 
у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ВЕЉКОВИЋ Драгољуба ЗВЕЗДАН. Унапређује се са 
даном 30. марта 2008. године; 
РАНИСАВЉЕВИЋ Сибина СЛОБОДАН. Унапређује 
се са даном 30. марта 2008. године; 
СТОШИЋ Стојана СРЂАН. Унапређује се са даном 
6. марта 2008. године; 
у чин старијег водника прве класе оклопних 
и механизованих јединица 
старији водник 
ВУКОВИЋ Стојана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 
старији водници: 
АНТАНАСИЈЕВИЋ Зорана ПРЕДРАГ. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МИКИЋ Светислава МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИТИЋ Александра МАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СЕКУЛИЋ Жарка СЛАВЕНКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СОКОЛОВИЋ Ратомира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
МЛАДЕНОВИЋ Радослава САША. Унапређује се са 
даном 16. јуна 2008. године; 
ТОМИЋ Слободана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
21. априла 2008. године; 
у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водници: 
ИЛИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Војка ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ЛАПАЈНЕ Срећка ИВАН. Унапређује се са даном 1. 
априла 2008. године; 
МИЛИНОВИЋ Николе БРАНИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 17. фебруара 2008. године; 

РАМИЋ Момчила ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
24. априла 2008. године; 
РИСТИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 16. 
априла 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Велимира ТОПЛИЦА. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Станојка ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Обрена РАДЕ. Унапређује се са да-
ном 1. априла 2008. године; 
ТРОШИЋ Милутина СРЕЋКО. Унапређује се са даном 
24. априла 2008. године; 
у чин морнаричкотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ИЛИЋ Младена НОВИЦА. Унапређује се са даном 20. 
априла 2008. године; 
у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
ГАВРИЛОВИЋ Драгољуба ЈОВИЦА. Унапређује се 
са даном 1. априла 2008. године; 
у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
АНЂЕЛКОВИЋ Милорада ЈОВИЦА. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Милана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
НЕЈЧИЋ Златка ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
ОБРАДОВИЋ Мирољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 16. априла 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Радмила ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Ранђела ДАВОР. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
ТРИФУНОВИЋ Будимира ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 9. априла 2008. године; 
у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
БАЧЕВИЋ Богосава ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
ВУЧАК Рајка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 16. 
априла 2008. године; 
ГРАБОВАЦ Живорада НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Санде БРАТИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
РАЈКОВИЋ Мирка ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Миливоја САША. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
ЧОРБИЋ Радослава ИВАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 



Страна 120 – Број 5 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Четвртак, 19. фебруар 2009.
 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 
62. Уредба о изменама и допунама Уредбе о ста-

њима у служби професионалних војних лица 
и о унапређивању официра и подофицира ...... 113 

63. Решење о ценама дневних оброка и допуна у 
храни .................................................................. 113 

64. Наредба бр. 1-529 министра одбране о унапре-
ђењу официра .................................................... 114 

65. Наредба бр. 1-536 министра одбране о унапре-
ђењу официрâ .................................................... 114 

66. Наредба бр. 1-540 министра одбране о унапре-
ђењу официрâ .................................................... 114 

67. Наредба бр. 1-548 министра одбране о унапре-
ђењу подофицирâ .............................................. 115 

68. Наредба бр. 1-562 министра одбране о унапре-
ђењу подофицира .............................................. 115 

69. Наредба бр. 1-572 министра одбране о унапре-
ђењу официра .................................................... 115 

70. Наредба бр. 1-578 министра одбране о унапре-
ђењу официра .................................................... 115 

Страна 
71. Наредба бр. 1-582 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................... 115 
72. Наредба бр. 1-609 министра одбране о унапре-

ђењу подофицирâ .............................................. 115 
73. Наредба бр. 1-611 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................... 116 
74. Наредба бр. 1-637 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................... 116 
75. Наредба бр. 1-639 министра одбране о унапре-

ђењу подофицира .............................................. 116 
76. Наредба бр. 30-189 начелника Генералштаба 

Војске Србије о унапређењу официрâ ............ 116 
77. Наредба бр. 30-192 начелника Генералштаба 

Војске Србије о унапређењу официрâ ............ 117 
78. Наредба бр. 30-193 начелника Генералштаба 

Војске Србије о унапређењу официрâ ............ 118 
79. Наредба бр. 180-48 команданта Команде за обу-

ку о унапређењу подофицирâ ............................ 119 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Algerian
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Candid
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CHelv
    /CHelvBold
    /CHelvBoldItalic
    /CHelv-Italic
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /CHVojska
    /CHVojska-Bold
    /CHVojska-BoldItalic
    /CHVojska-Italic
    /CirTimes
    /CirTimes_New_Roman
    /CirTimesBold
    /CirTimesBoldItalic
    /CirTimesItalic
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CTVojska
    /CTVojska-Bold
    /CTVojska-BoldItalic
    /CTVojska-Italic
    /CurlzMT
    /Decor
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaLat
    /HelveticaLatBold
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LHVojska
    /LHVojska-Bold
    /LHVojska-BoldItalic
    /LHVojska-Italic
    /LTVojska
    /LTVojska-Bold
    /LTVojska-BoldItalic
    /LTVojska-Italic
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-Italic
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewYork
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldChurchSlavonicCyr
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Oxford
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /Serbian-Elegant
    /Serbian-Elegant-Bold
    /Serbian-Elegant-Bold-Italic
    /Serbian-Elegant-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRomanBold
    /TimesNewRomanBoldItalic
    /TimesNewRomanItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /UstavIzvorni-Medium
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YUTimesNewRoman
    /YUTimesNewRomanBold
    /YUTimesNewRomanBoldItalic
    /YUTimesNewRomanItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-BlackItalic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


