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521. 
На основу члана 12. став 2. тачка 17) Закона о од-

брани (,,Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 
– др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 
– УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У* 
о начелима и критеријумима за унутрашње  
уређење и систематизацију радних места  

у Министарству одбране 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Садржина уредбе 

Члан 1. 
Овом уредбом прописују се начела и критеријуми 

за унутрашње уређење и систематизацију радних ме-
ста у Министарству одбране, као и начин припреме и 
доношења Правилника о унутрашњем уређењу и си-
стематизацији радних места у Министарству одбране 
(у даљем тексту: Правилник). 

Начела за унутрашње уређење  
и систематизацију радних места 

Члан 2. 
Унутрашње уређење и систематизација радних ме-

ста морају: 
1) да се заснивају на делокругу Министарства од-

бране и радним процесима у њему; 
2) да буду прилагођени целини послова Министар-

ства одбране; 
3) да обезбеде делотворан и складан рад Министар-

ства одбране и делотворан надзор над радом уну-
тар Министарства одбране; 

4) да обезбеде реализацију функција у Министар-
ству одбране и Војсци Србије; 

5) да обезбеде организовање организационих целина 
Министарства одбране у функцији подршке опе-
ративним способностима Војске Србије; 

                                                 
* Објављенa у „Службеном гласнику РС”, број 72 од 7. окто-
бра 2019. године. 

6) да обезбеде брзо и делотворно остваривање пра-
ва и правних интереса странака; 

7) да омогуће груписање истоврсних или сродних и 
међусобно повезаних послова у одговарајуће уну-
трашње јединице у Министарству одбране; 

8) да обезбеде могућност упућивања професионал-
них припадника Војске Србије на службу у Ми-
нистарство одбране, друге државне органе и прав-
на лица и међународне организације, на радна ме-
ста на којима се извршавају послови за које су 
неопходна знања и способности које они посе-
дују; 

9) да обезбеде извршавање послова који нису из де-
локруга Министарства одбране, а чијом се реа-
лизацијом стварају услови за обављање посло-
ва из делокруга Министарства одбране; 

10) да обезбеде ефикасан прелазак са мирнодопске 
на ратну организацију; 

11) да обезбеде јавност рада Министарства одбране. 

Документи за унутрашње уређење  
и систематизацију радних места  

и њихово доношење 
Члан 3. 

Унутрашње уређење и систематизација радних ме-
ста у Министарству одбране одређују се Правилником 
и формацијама. Унутрашње уређење и систематизација 
радних места у Генералштабу Војске Србије утврђују се 
формацијом. 

Унутрашње уређење и систематизација радних ме-
ста унутрашњих јединица Министарства одбране, орга-
на у саставу и војних јединица и војних установа Ми-
нистарства одбране утврђују се формацијама, када је 
предвиђено да све послове у њима обављају професио-
нални припадници Војске Србије. 

Правилник доноси министар одбране уз сагласност 
Владе. 

Формацију Генералштаба Војске Србије и организа-
ционих целина из става 2. овог члана, доноси министар 
одбране, на начин и у складу са прописима којима се 
уређује унутрашње уређење и систематизација форма-
цијских места у Војсци Србије. 
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Садржина Правилника 
Члан 4. 

Правилник се састоји из дела којим се одређује уну-
трашње уређење Министарства одбране и дела којим се 
систематизују радна места. 

Део Правилника о унутрашњем уређењу Министар-
ства одбране садржи: 

1) унутрашње јединице у Министарству одбране, 
њихов делокруг и међусобни однос, као и органе 
у саставу и војне јединице и војне установе Мини-
старства одбране које су организационо и функ-
ционално везане за њих (у даљем тексту: војне 
јединице и војне установе Министарства одбра-
не) и њихов делокруг; 

2) руковођење унутрашњим јединицама Министар-
ства одбране, органима у саставу и војним једини-
цама и војним установама Министарства одбране; 

3) овлашћења и одговорности руководилаца унутра-
шњих јединица Министарства одбране, органa у 
саставу и војних јединица и војних установа Ми-
нистарства одбране; 

4) начин сарадње Министарства одбране са другим 
министарствима и организацијама. 

Део Правилника о систематизацији радних места са-
држи: 

1) преглед броја радних места државних секретара, 
државних службеника по групама положаја и зва-
њима и намештеника по врстама, као и број др-
жавних секретара, државних службеника и наме-
штеника на тим радним местима; 

2) преглед броја радних места професионалних при-
падника Војске Србије систематизованих у Мини-
старству одбране; 

3) преглед формација са бројем систематизованих 
радних и формацијских места професионалних 
припадника Војске Србије распоређених у Мини-
старство одбране и војне јединице и војне устано-
ве Министарства одбране; 

4) систематизацију радних места са називима радних 
места, потребним бројем извршилаца, описима по-
слова на радним местима и звања (за државне слу-
жбенике), односно врсте (за намештенике) у које 
су радна места разврстана; 

5) услове за обављање послова на сваком радном ме-
сту државних службеника и намештеника који се 
односе на врсту и степен стручне спреме, односно 
образовање, државни стручни испит или посебан 
стручни испит и потребно радно искуство у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Потребне компетенције за рад на радном месту из 
става 3. тачка 5) овог члана утврђују се у обрасцу ком-
петенција који је саставни део правилника. 

Утврђивање броја радних и формацијских места 
Члан 5. 

Правилник мора бити усклађен са актима којима се 
утврђује број запослених. 

Формације војних јединица и војних установа 
Министарства одбране 

Члан 6. 
Унутрашње уређење војних јединица и војних уста-

нова Министарства одбране и систематизација форма-
цијских места у њима утврђују се формацијама. 

Формације се израђују за војне јединице и војне 
установе Министарства одбране чије унутрашње уређе-
ње обезбеђује самостално извршавање основних намен-
ских задатака. 

Формације војних јединица и војних установа Ми-
нистарства одбране доноси министар одбране на предлог 
руководиоца унутрашње јединице Министарства одбра-
не или директора органа у саставу, на начин и у складу 
са прописима којима се уређује унутрашње уређење и 
систематизација формацијских места у Војсци Србије. 

Формације радних места професионалних  
припадника Војске Србије распоређених ван 

Министарства одбране и Војске Србије 
Члан 7. 

Систематизација радних места професионалних при-
падника Војске Србије, који се, у складу са законом, рас-
поређују ван Министарства одбране и Војске Србије, 
утврђује се формацијом. 

Формацију радних места, из става 1. овог члана, до-
носи министар одбране на предлог руководиоца уну-
трашње јединице Министарства одбране, директора ор-
гана у саставу или руководиоца другог државног органа 
или правног лица у чији састав се распоређују професио-
нални припадници Војске Србије, на начин и у складу са 
прописима којима се уређује унутрашње уређење и си-
стематизација формацијских места у Војсци Србије. 

Одлука о утврђивању функција  
и њихових носилаца 

Члан 8. 
Функције у Министарству одбране су групе посло-

ва одређене у оквиру законом утврђених надлежности, 
а успостављају се ради лакше координације и управља-
ња извршењем послова и одређују се одлуком министра 
одбране. 

Одлуком из става 1, за сваку функцију, министар од-
бране одређује и носиоца функције. 

Носилац функције је унутрашња јединица Мини-
старства одбране, односно орган у саставу Министар-
ства одбране у чијем делокругу је управљање послови-
ма из додељене функције. 

Овлашћења и одговорности руководиоца 
Члан 9. 

Руководилац унутрашње јединице Министарства 
одбране, органа у саставу, војне јединице и војне уста-
нове Министарства одбране, планира, усмерава и над-
зире рад запослених и врши најсложеније послове из ње-
ног делокруга. 



11. октобар 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 815 – Број 27
 

Руководилац из става 1. овог члана, планира, усме-
рава и надзире рад војне јединице и војне установе 
која је организационо и функционално везана за њега, 
а у Генералштабу Војске Србије и команде, јединице и 
установе која му је потчињена. 

Руководилац из ст. 1. и 2. овог члана одговоран је 
за законит, правилан и благовремен рад унутрашње 
јединице и војне јединице и војне установе која је ор-
ганизационо и функционално везана за њега, као и ко-
манде, јединице и установе која му је потчињена. 

II. УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ, ОРГАНИ У САСТАВУ, 
ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ВОЈНЕ УСТАНОВЕ  
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И УСЛОВИ  

ЗА ЊИХОВО ОБРАЗОВАЊЕ 
Организационе целине 

Члан 10. 
У Министарству одбране могу да се образују унутра-

шње јединице, органи у саставу и војне јединице и војне 
установе Министарства одбране, у складу са законом. 

Врсте унутрашњих јединица 
Члан 11. 

Унутрашње јединице Министарства одбране обра-
зују се као: основне, посебне и уже. 

Основна унутрашња јединица је сектор. 
Посебне унутрашње јединице јесу Генералштаб Вој-

ске Србије, Секретаријат Министарства одбране, Каби-
нет министра одбране и Војно правобранилаштво. 

Уже унутрашње јединице у саставу основних и по-
себних јесу Кабинет начелника Генералштаба Војске 
Србије, управа, територијални орган Министарства од-
бране, одељење, одсек и група. 

Уже унутрашње јединице ван састава основних и 
посебних јесу Генерални инспектор служби и Одсек 
за интерну ревизију. 

Сектор 
Члан 12. 

Сектор се образује да би вршио послове који пред-
стављају заокружену област рада у Министарству од-
бране и да би вршио послове којима се обезбеђује ускла-
ђен рад унутрашњих јединица образованих у његовом 
саставу. 

Сектор може да се образује и у органу у саставу ако 
то налажу природа и обим његових послова. 

Сектором руководи помоћник министра одбране, а 
сектором у органу у саставу руководи помоћник дирек-
тора органа у саставу. 

Помоћник директора органа у саставу, може да ру-
ководи пословима у више међусобно повезаних обла-
сти рада органа у саставу. 

Секретаријат Министарства одбране 
Члан 13. 

Секретаријат Министарства одбране образује се да 
би вршио послове који се односе на планирање рада 

Министарства одбране, обезбеђивање усклађености и 
законитости општих и појединачних аката које доноси 
министар одбране, ефикасност и усклађеност рада уну-
трашњих јединица Министарства одбране, обједињава-
ње и координацију послова и сарадњу са другим орга-
нима, као и обављање стручних и других послова за по-
требе министра одбране и државних секретара. 

Секретаријатом руководи секретар Министарства 
одбране. 

Кабинет министра одбране 
Члан 14. 

Кабинет министра одбране образује се да би вршио 
оперативне, административно-техничке и протоколарне 
послове, као и послове односа са јавношћу, опште без-
бедности и логистичке подршке, који су значајни за рад 
министра одбране и државних секретара. 

Кабинетом министра одбране руководи шеф каби-
нета који за свој рад и рад кабинета одговара министру 
одбране. 

Војно правобранилаштво 
Члан 15. 

Војно правобранилаштво образује се ради предузи-
мања правних радњи и правних средстава ради оства-
ривања и заштите имовинских права и интереса Репу-
блике Србије, у погледу средстава која користе Ми-
нистарство одбране и Војска Србије, у складу са про-
писима којима се уређују послови одбране. 

Војним правобранилаштвом руководи војни пра-
вобранилац. 

Генералштаб Војске Србије 
Члан 16. 

Генералштаб Војске Србије образује се у Мини-
старству одбране као највиши стручни и штабни орган 
за припрему и употребу Војске Србије у миру, ванред-
ном и ратном стању. 

Генералштабом Војске Србије командује и руко-
води начелник. 

Помоћник начелника Генералштаба, може да руко-
води пословима у више међусобно повезаних области ра-
да Генералштаба. 

Структура унутрашњих јединица 
Члан 17. 

У сектору могу да се образују управе, одељења, од-
сеци и групе, а у сектору органа у саставу могу да се 
образују одељења, одсеци и групе. Ако се у органу у са-
ставу не образује сектор, могу да се образују главна оде-
љења, одељења, одсеци и групе. 

Управе, одељења, одсеци и групе могу да се обра-
зују и у Секретаријату Министарства одбране и Гене-
ралштабу Војске Србије или изван сектора и Секре-
таријата Министарства одбране. 

Управа, одељење, одсек и група образују се изван 
сектора или Секретаријата Министарства одбране да би 
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вршили послове из појединих области рада које нису у 
делокругу сектора, ако то налажу посебни прописи. 

У Кабинету начелника Генералштаба Војске Срби-
је могу да се образују одсеци и групе. 

У Војном правобранилаштву могу да се образују 
одељења. 

Ако природа и обим послова налажу, у управи мо-
же да се образује више одељења, одсека и група, у оде-
љењу може да се образује више одсека и група, а у од-
секу – више група. 

Радно место је најмања технолошки и организаци-
оно заокружена целина у оквиру које се одвија тачно 
одређен део процеса рада и може бити систематизо-
вано у организационим целинама из члана 10. ове 
уредбе. 

Намена и услови за образовање ужих  
унутрашњих јединица 

Члан 18. 
Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије 

образује се да би вршио протоколарне послове, послове 
односа са јавношћу и административно-техничке по-
слове који су значајни за рад начелника Генералшта-
ба Војске Србије и његовог заменика. 

Управа се образује да би вршила послове државне 
управе и ради обезбеђења усклађеног рада одељења, 
одсека и група који су образовани у њеном саставу. 

Одељење се образује да би вршило међусобно пове-
зане послове на којима ради најмање осам извршилаца. 
У органима у саставу може да се образује главно оде-
љење, у оквиру кога могу да се образују одељења, од-
сеци и групе. 

Одсек се образује да би вршио међусобно сродне 
послове који захтевају непосредну повезаност и ор-
ганизациону посебност и најмање пет извршилаца. 

Група се образује да би вршила међусобно пове-
зане послове на којима раде најмање три извршиоца. 

Генерални инспектор служби образује се да би вр-
шио послове везане за надзор над неутралношћу и за-
конитошћу рада Војнобезбедносне агенције и Војно-
обавештајне агенције, у складу са законом. 

Одсек за интерну ревизију образује се да би вршио 
послове интерне ревизије програма, активности и про-
цеса у надлежности Министарства одбране. 

Руководилац уже унутрашње јединице 
Члан 19. 

Управом, територијалним органом и одељењем ру-
ководи начелник, одсеком руководи шеф, а групом – 
руководилац. 

Управом, одељењем, одсеком и групом у Генерал-
штабу Војске Србије командује и руководи начелник 
управе, одељења, одсека и групе. 

Кабинетом начелника Генералштаба Војске Србије 
командује и руководи начелник. 

Генералним инспектором служби руководи гене-
рални инспектор. 

Одсеком за интерну ревизију руководи шеф. 

Члан 20. 
Руководиоци из члана 19. ове уредбе за свој рад и 

рад уже унутрашње јединице, одговарају министру од-
бране, односно руководиоцу унутрашње јединице у чи-
јем саставу се налазе, поштујући принцип једностаре-
шинства и субординације. 

Ако је главно одељење, одељење, одсек или група у 
органу у саставу, начелник главног одељења и одељења, 
шеф одсека и руководилац групе за свој рад и рад уну-
трашње јединице одговарају директору органа у саста-
ву, односно помоћнику директора органа у саставу. 

Посебни називи за одељење, одсек или групу 

Члан 21. 

Ужа унутрашња јединица не мора да се образује 
под називом одељење, одсек или група, већ јој се мо-
же одредити друкчији, посебан назив који боље одра-
жава њен делокруг, а при томе морају бити испуњени 
услови за образовање одељења, одсека или групе. 

Ужа унутрашња јединица која је образована под по-
себним називом мора да се уподоби одељењу, одсеку 
или групи. 

Унутрашње уређење органа у саставу 
Члан 22. 

Унутрашње уређење и систематизација радних ме-
ста у органу у саставу врши се по начелима прописаним 
за унутрашње јединице Министарства одбране. 

Територијални органи Министарства одбране 
Члан 23. 

Територијални органи Министарства одбране обра-
зују се да би вршили послове из делокруга Министар-
ства одбране, независно од прописа којим се уређују 
називи, подручја и седишта управних округа. 

Територијални органи Министарства одбране на-
мењени су за обављање послова који се односе на ци-
вилну одбрану, планирање припрема за одбрану и из-
вршавање војне, радне и материјалне обавезе, на тери-
торији за коју су образовани, као и других послова у 
складу са законом. 

Територијални органи Министарства одбране су 
центри Министарства одбране за локалну самоуправу 
и регионални центри Министарства одбране. Центри Ми-
нистарства одбране за локалну самоуправу образују се 
за територију одређеног броја општина, односно градо-
ва, а регионални центри Министарства одбране за тери-
торију одређеног броја центара Министарства одбране 
за локалну самоуправу. 

У регионалним центрима Министарства одбране 
могу да се образују одељења и групе, а у центрима Ми-
нистарства одбране за локалну самоуправу могу да се 
образују групе. 

Унутрашње уређење и систематизација радних ме-
ста у територијалним органима врши се по начелима 
прописаним за унутрашње јединице Министарства од-
бране. 



11. октобар 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 817 – Број 27
 

Војне јединице и војне установе  
Министарства одбране 

Члан 24. 

Војне јединице и војне установе Министарства од-
бране образују се ради обављања послова који су у функ-
цији подршке основне делатности Министарства одбра-
не и Војске Србије, а чијим извршавањем се стварају 
услови за рад Министарства одбране и Војске Србије. 

Војне јединице и војне установе су организационо и 
функционално везане за Министарство одбране као ње-
гови извршни делови и у њима се не обављају послови 
државне управе. 

На унутрашње уређење и систематизацију форма-
цијских места у војним јединицама и војним установа-
ма Министарства одбране, као и начин припреме и до-
ношења формација за њих примењују се одредбе уред-
бе којом су уређена начела и критеријуми унутрашњег 
уређења и систематизације формацијских места у Вој-
сци Србије. 

Самостални извршилац 

Члан 25. 

Самостални извршилац је државни службеник, наме-
штеник или професионални припадник Војске Србије 
чије је радно место систематизовано изван свих унутра-
шњих јединица, јер послови које обавља, због своје при-
роде, не могу бити сврстани ни у једну унутрашњу је-
диницу. 

Самостални извршилац ради по упутствима и под 
надзором министра одбране, државног секретара, од-
носно руководиоца непосредно потчињеног министру. 

III. ГРУПЕ КОЈЕ СЕ ОСНИВАЈУ  
ПОСЕБНИМ АКТИМА 

Пројектни тим 
Члан 26. 

Пројектни тим се формира ради реализације активно-
сти у процесу иницирања, планирања, спровођења про-
јекта, контроле спровођења и затварања пројекта. 

Пројектни тим оснива одлуком министар одбране, 
односно директор органа у саставу за пројектне актив-
ности из надлежности органа у саставу, којом се одре-
ђују циљеви пројекта, састав тима, руководилац, потреб-
ни ресурси, начин рада, дефинишу рокови за реализа-
цију пројекта, као и начин на који ће чланови тима би-
ти ангажовани на пројекту. 

Пројектни тим чине припадници Министарства од-
бране и Војске Србије, а по потреби чланови пројект-
ног тима могу бити и друга лица уз претходно правно 
утврђивање услова њиховог ангажовања. 

За пројекте који се финансирају из ванбуџетских 
средстава одређује се координатор пројекта из саста-
ва унутрашње јединице Министарства одбране наме-
њене за послове управљања пројектима. 

Заједничко тело 
Члан 27. 

Заједничко тело може да буде образовано да би из-
вршавало послове чија природа захтева учешће више ор-
гана, односно органа у саставу. 

Заједничким телом руководи представник органа 
или органа у саставу у чијем делокругу је највећи део 
послова због којих је оно основано. 

Састав и задаци заједничког тела и друга питања у 
вези са његовим радом одређују се споразумом. 

О спорним питањима у вези са оснивањем и радом 
заједничког тела одлучује Влада. 

Посебна радна група 
Члан 28. 

Министар одбране, начелник Генералштаба Војске 
Србије или директор органа у саставу може да образује 
посебну радну групу и у њу именује квалификована ли-
ца са радним искуством у одговарајућим областима, да 
би пружили стручну помоћ у најсложенијим задацима. 

Решењем којим се оснива посебна радна група од-
ређују јој се задаци, састав и руководилац, рок за извр-
шење задатака, као и друга питања у вези са њеним ра-
дом. 

Савети 
Члан 29. 

Министар одбране и начелник Генералштаба Вој-
ске Србије могу да образују савете и у њих именују ква-
лификована лица из одговарајућих области, да би пру-
жили стручне предлоге за решавање најсложенијих за-
датака из делокруга Министарства одбране и Војске Ср-
бије. 

Савети из става 1. овог члана образују се за обавља-
ње послова и задатака који су трајног карактера или се 
понављају и начелно, не одређује се рок за завршетак 
њиховог рада. 

Одлуком о образовању савета из става 1. овог члана 
утврђују се задатак, састав савета, носилац администра-
тивних послова, као и други елементи од значаја за рад 
савета. 

IV. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
Члан 30. 

Министар одбране одређује унутрашњу јединицу 
у којој ће се обављати послови европских интеграција 
у области одбране. 

V. ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

Документациона основа 
Члан 31. 

Припреми Правилника претходи припрема доку-
ментационе основе за припрему Правилника (у даљем 
тексту: документациона основа). 



Страна 818 – Број 27 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 11. октобар 2019.
 

У документационој основи се: 
1) наводе одредбе закона и других прописа којима 

је одређен делокруг Министарства одбране; 
2) наводе послови државне управе које врши Ми-

нистарство одбране; 
3) приказује обим, врста и сложеност послова Ми-

нистарства одбране у години која претходи при-
преми документационе основе; 

4) наводе разлози и образлаже предлог за преуре-
ђење Министарства одбране; 

5) наводи број државних секретара и државних слу-
жбеника који раде на положају у Министарству 
одбране, број радних места по сваком звању (за др-
жавне службенике), свакој врсти радних места (за 
намештенике) и број радних места за професио-
налне припаднике Војске Србије, као и број др-
жавних службеника, намештеника и професио-
налних припадника Војске Србије који је потребан 
на сваком радном месту; 

6) образлаже потреба за наведеним бројем држав-
них службеника, намештеника и професионал-
них припадника Војске Србије; 

7) приказују финансијска средства за спровођење 
правилника. 

Министар одбране у обавези је да Правилник заснује 
на стању које је утврђено у документационој основи. 

Достављање Правилника и документационе  
основе на мишљење 

Члан 32. 
Министар одбране доставља Правилник и докумен-

тациону основу на мишљење министарству надлежном 
за државну управу и локалну самоуправу, министарству 
надлежном за финансије и служби Владе надлежној за 
управљање кадровима. 

Овлашћење министарства надлежног  
за државну управу и локалну самоуправу 

Члан 33. 
Министарство надлежно за државну управу и ло-

калну самоуправу у обавези је да у свом мишљењу пред-
ложи Влади да не да сагласност на Правилник: 

1) ако није усаглашен са законом или другим про-
писом из области уређења државне управе; 

2) ако сматра да уређење органа које се предвиђа 
Правилником није рационално. 

Овлашћење министарства  
надлежног за финансије 

Члан 34. 
Министарство надлежно за финансије у обавези је 

да предложи Влади да не да сагласност на Правилник 
ако у буџету Републике Србије нису обезбеђена средства 
за све државне службенике и намештенике и професи-
оналне припаднике Војске Србије за радна места која су 
систематизована Правилником и за формацијска места 
утврђена формацијом. 

Овлашћење службе Владе надлежне  
за управљање кадровима 

Члан 35. 
Служба Владе надлежна за управљање кадровима у 

обавези је да у свом мишљењу предложи Влади да не да 
сагласност на Правилник: 

1) ако поступак разврставања радних места држав-
них службеника и намештеника није правилно 
спроведен, посебно ако су мерила за процену рад-
ног места погрешно примењена; 

2) ако коначни описи радних места не садрже све 
прописане елементе или ако је неправилно одре-
ђен неки елемент коначног описа радног места; 

3) ако се предвиђа да на радним местима у звању ви-
шег саветника и самосталног саветника ради ви-
ше од 10% државних службеника, односно више 
од 20% државних службеника; 

4) ако укупан број извршилаца на систематизованим 
радним и формацијским местима није усклађен са 
актима Владе којима се утврђује максималан број 
запослених у државној управи. 

Сагласност Владе 
Члан 36. 

Пошто прибави мишљења министарства надлежног 
за државну управу и локалну самоуправу, министарства 
надлежног за финансије и службе Владе надлежне за 
управљање кадровима, министар одбране доноси Пра-
вилник и доставља га на сагласност Влади. 

Уз Правилник достављају се и документациона ос-
нова, прибављена мишљења и писано изјашњење о раз-
лозима због којих нису прихваћене примедбе које су у 
својим мишљењима изнели министарство надлежно за 
државну управу и локалну самоуправу, министарство 
надлежно за финансије и служба Владе надлежна за упра-
вљање кадровима. 

Правилник на који је Влада дала сагласност, Мини-
старство одбране доставља министарству надлежном за 
државну управу и локалну самоуправу, министарству 
надлежном за финансије и служби Владе надлежној за 
управљање кадровима. 

Измене и допуне Правилника 
Члан 37. 

На припрему и доношење измена и допуна Правил-
ника примењују се одредбе ове уредбе које уређују на-
чин припреме и доношења Правилника. 

Изузетно од става 1. овог члана, ради оптимизације 
мирнодопске и ратне организације и дефинисања орга-
низационог развоја Министарства одбране, министар од-
бране може вршити измене и допуне формација у скла-
ду са прописима којима се уређују послови одбране. 

Нове, односно измењене и допуњене формације ко-
је су донесене сагласно ставу 2. овог члана морају бити 
усклађене са одредбама члана 5. ове уредбе. 
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VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ  
РАДНИХ МЕСТА 

Члан 38. 
Систематизација радних места државних службе-

ника и намештеника у Министарству одбране врши се 
применом одредаба посебне уредбе којом су уређени 
разврставање радних места и мерила за опис радних 
места државних службеника и посебне уредбе којом 
је уређено разврставање радних места намештеника. 

За радна места у Министарству одбране за чије оба-
вљање послова су неопходна знања и способности које 
поседују професионални припадници Војске Србије, 
систематизују се услови за њих. 

Радна места у Министарству одбране која се прика-
зују формацијама не разврставају се по звањима и вр-
стама који су одређени Законом о државним службени-
цима, изузев положаја у органу у саставу Министарства 
одбране, већ им се одређују формацијски елементи. 

На одређивање формацијских елемената за форма-
цијска места из става 3. овог члана примењују се одредбе 
уредбе којом су уређена начела унутрашњег уређења и 
систематизације формацијских места у Војсци Србије. 

VII. ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 39. 

Унутрашње уређење и систематизација радних ме-
ста у Министарству одбране ускладиће се са овом уред-
бом у року од 90 дана од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 40. 
Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да ва-

жи Уредба о начелима и критеријумима за унутрашње 
уређење и систематизацију радних места у Министар-
ству одбране (,,Службени гласник РС”, број 106/08). 

Члан 41. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-9832/2019 
У Београду, 3. октобра 2019. године 

 

Влада 
           Председник, 
Ана Брнабић, с. р. 

522. 
На основу члана 56. став 2. Закона о заштити пода-

така о личности, („Службени гласник РС”, број 87/18), 
министар одбране, као руководилац руковаоца пода-
цима о личности Министарства одбране и Војске Ср-
бије, доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ 

 ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

1. Одређује се државни службеник Кристина Бије-
ловић, из састава Секретаријата Министарства одбране, 
за лице за заштиту података о личности у Министарству 

одбране и Војсци Србије, осим за органе управе у саста-
ву Министарства одбране за која ће, лица за заштиту по-
датака о личности, одредити директори тих органа. 

2. Лице из тачке 1. ове одлуке предузимаће све рад-
ње за које је овлашћено Законом о заштити података 
о личности и другим подзаконским прописима који 
уређују област заштите података о личности. 

3. Сви запослени у Министарству одбране и Војсци 
Србије, осим запослених у органима управе у саставу 
Министарства одбране, омогућиће лицу из тачке 1. ове 
одлуке несметано вршење радњи за које је овлашће-
но Законом о заштити података о личности и другим 
подзаконским прописима који уређују област зашти-
те података о личности и пружити сваку затражену 
информацију за потребе вршења поменутих радњи. 

4. Податке о лицу из тачке 1. ове одлуке, и то име, 
презиме и контакт телефон, објавити на званичном сајту 
Министарства одбране и доставити на прописан начин 
Поверенику за информације од јавног значаја и зашти-
ту података о личности. 

5. Ова одлука објављује се у „Службеном војном 
листу” и ступа на снагу даном доношења. 
Број 3674-2 
У Београду, 3. октобра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

523. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1030 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 11. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин мајора правне службе 
капетан 
СТАНИШИЋ Стојадина БОЖИДАР. Унапређује се са 
даном 25. априла 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

524. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1037 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин санитетског мајора 
капетан 
ЗЛАТКОВИЋ Јована ИВАН. Унапређује се са даном 
23. јуна 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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525. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1010 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору авијације  
ГАШИЋ Петронија МИЛИЈИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

526. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1011 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 8. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском мајору  
БОРЈАНИЋ Видосава СИНИШИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

527. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1017 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 9. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику авијације  
СИМИЋ Будимира ДРАГОМИРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

528. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1021 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику авијације  
ВОЈВОДИЋ Жарка ДЕНИСУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /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 0.15
    /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1734.803 2245.040]
>> setpagedevice


