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7. 
„На основу члана 230. Закона о Војсци Југославије 

(„Службени лист СРЈ”, бр. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 
74/99, 3/02 и 37/02 – др. закон и „Службени лист СЦГ”, 
бр. 7/05 и 44/05), а у вези са чланом 197. став 2. Закона 
о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) и 
члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 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 У1 
о изменама Уредбе о начину остваривања права 
из здравственог осигурања војних осигураника  

и чланова њихових породица 
Члан 1. 

У Уредби о начину остваривања права из здравстве-
ног осигурања војних осигураника и чланова њихових 
породица („Службени лист СРЈ”, број 36/94), у члану 2. 
став 2. речи: „надлежни војни орган”, замењују се речи-
ма: „Фонд за социјално осигурање војних осигураника”. 

Члан 2. 
Члан 37. мења се и гласи: 

„Члан 37. 
Здравствена књижица издаје се на захтев осигураног 

лица. 
Професионална војна лица захтев подносе преко 

својих јединица или установа, а корисници војних пен-
зија захтев подносе Фонду или команди за гарнизоне 
послове према територијалној подели надлежности. 

Здравствену књижицу издаје Фонд и уписује у упи-
сник предмета управног поступка покренут по захтеву 
странке. Број под којим је евидентирана здравствена књи-
жица уписује се у здравствену књижицу, односно ис-
праву. 

Оверу здравствене књижице за професионална војна 
лица и чланове њихових породица врше јединице Војске 
Србије, а за кориснике војних пензија и чланове њихових 
породица Фонд и команде за гарнизоне послове према 
територијалној подели надлежности.” 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 88 од 13. де-
цембра 2019. године. 

Члан 3. 
Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 
Осигураном лицу коме, на његов захтев, није издата 

здравствена књижица, за њега или за члана његове поро-
дице, Фонд доноси писмено решење. 

Против решења из става 1. овог члана може се по-
кренути управни спор.” 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-12193/2019 
У Београду, 12. децембра 2019. године 

Влада 
Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 

8. 
На основу члана 39. став 5. Закона о производњи и 

промету наоружања и војне опреме („Службени гла-
сник РС”, број 36/18), а у вези са чланом 14. став 2. 
тачка 44) Закона о одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 
10/15 и 36/18), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У2 
о групацији Одбрамбена индустрија Србије 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом уредбом прописују се услови и начин фор-

мирања, припадност, начин управљања, рада и друга 
питања од значаја за функционисање групације Од-
брамбена индустрија Србије. 
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 96 од 31. де-
цембра 2019. године. 
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Члан 2. 
Поједини појмови употребљени у овој уредби има-

ју следеће значење: 
1) базичне технологије су група стандардних, спе-

цифичних и новонастајућих индустријских тех-
нологија од значаја за развој и примену одбрам-
бених технологија; 

2) индиректно учешће државног капитала у ос-
новном капиталу члана Групације је учешће 
државног капитала у правном лицу које је вла-
сник или сувласник тог члана Групације; 

3) кластер одбрамбене индустрије је концентра-
ција произвођача наоружања и војне опреме од 
којих бар два припадају групацији Одбрамбена 
индустрија Србије, других правних лица, коопе-
раната и вршиоца услуга међусобно повезаних 
ради остваривања заједничких интереса у земљи 
и у регионалним оквирима; 

4) кластерска иницијатива је организациона и про-
грамска активност усмерена ка повећању способ-
ности система одбране и извозних могућности Ре-
публике Србије; 

5) корпоративно управљање је системски уре-
ђен однос између Републике Србије и правних 
лица из групације Одбрамбена индустрија Ср-
бије дефинисан структурама и процесима за во-
ђење и контролу тих правних лица; 

6) мапа технологија је преглед базичних и одбрам-
бених технологија од стратешког интереса за про-
изводњу наоружања и војне опреме. Мапа тех-
нологија је саставни део стратегије развоја Од-
брамбене технолошке и индустријске базе Ре-
публике Србије; 

7) мапа пута технологија је начин за освајање ба-
зичних и одбрамбених технологија из мапе тех-
нологија; 

8) Одбрамбене технологије су група технологија 
уско повезаних са производњом система наору-
жања и војне опреме; 

9) одбрамбена технолошка и индустријска база 
Републике Србије је скуп субјеката повезаних 
одбрамбеним и/или базичним технологијама, која 
обухвата: произвођаче наоружања и војне опреме 
који припадају групацији Одбрамбена индустрија 
Србије, специјализоване војнотехничке установе 
које организационо припадају Министарству од-
бране и Војсци Србије, произвођаче наоружања и 
војне опреме који не припадају групацији Од-
брамбена индустрија Србије, кооперанте произво-
ђача наоружања и војне опреме и вршиоце услуга 
у области производње наоружања и војне опреме; 

10) пословни однос је пословни, професионални 
или комерцијални однос произвођача наору-
жања и војне опреме који има елементе трај-
ности и заштите тајности података; 

11) центар технолошке компетитивности је прав-
но лице које поседује дозволу за производњу 
наоружања и војне опреме и чија делатност 
је претежно усмерена на развој базичних тех-
нологија и производњу производа и 
компоненти и/или вршење услуга за потребе 
носилаца одбрамбених технологија. 

II. ФОРМИРАЊЕ ГРУПАЦИЈЕ ОДБРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

Услови и начин формирања 
Члан 3. 

Групација Одбрамбена индустрија Србије (у даљем 
тексту: Групација) је група правних лица којима Репу-
блика Србија управља на јединствен начин по основу 
директног или индиректног већинског учешћа држав-
ног капитала у основном капиталу тих правних лица. 

Групација нема статус правног лица и није предмет 
регистрације. 

Члан 4. 
Групација се формира од произвођача наоружања 

и војне опреме чији је већински основни капитал држав-
ни или друштвени. 

Укупан удео државног или друштвеног капитала код 
произвођача из става 1. овог члана не може бити мањи 
од 51%. 

Државни капитал из става 1. овог члана, у складу са 
чланом 39. став 3. Закона о производњи и промету нао-
ружања и војне опреме (у даљем тексту: Закон) је ка-
питал Републике Србије, органа и организација и јав-
них предузећа које је основала Република Србија. 

Члан 5. 
Циљ формирања Групације је остваривање стра-

тешких интереса Републике Србије у области произ-
водње наоружања и војне опреме код оних произвођа-
ча наоружања и војне опреме чији је већински основ-
ни капитал државни или друштвени. 

III. ПРИПАДНОСТ ГРУПАЦИЈИ ОДБРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

Припадност Групацији 
Члан 6. 

Групацију чине правна лица која су носиоци од-
брамбених и базичних технологија и који имају ста-
тус произвођача наоружања и војне опреме (у даљем 
тексту: чланови Групације). 

Статус члана Групације, у складу са Законом, сти-
че оно правно лице које: 

1) је носилац одбрамбених и/или базичних техно-
логија; 

2) има статус произвођача наоружања и војне опреме; 
3) у свом основном капиталу има директно или ин-

директно већинско учешће државног или дру-
штвеног капитала. 

Списак правних лица, носиоца одбрамбених техно-
логија и носиоца базичних технологија, института, јав-
них предузећа и других правних лица која су чланови 
Групације дат је у Прилогу ове уредбе, који чини њен 
саставни део. 

Носиоци базичних технологија су центри техноло-
шке компетитивности за базичне технологије. 

Члан 7. 
Групацији могу припадати и други произвођачи на-

оружања и војне опреме који испуњавају услове про-
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писане Законом и код којих се утврди стратешки инте-
рес из члана 5. ове уредбе у области производње нао-
ружања и војне опреме. 

Члан 8. 
Институти из члана 14. став 2. тачка 4) Закона који 

послују већинским државним капиталом и који су орга-
низовани као друштва капитала у смислу закона којим се 
уређују привредна друштва могу припадати Групацији. 

Групацији могу припадати и правна лица која су под 
контролом института из става 1. овог члана, ако испу-
њавају услове прописане Законом. 

Члан 9. 
Јавна предузећа из члана 14. став 2. тачка 2) Закона 

која послују већинским државним капиталом могу при-
падати Групацији. 

Групацији могу припадати и правна лица која су 
под контролом јавних предузећа из става 1. овог члана, 
ако испуњавају услове прописане Законом. 

Члан 10. 
Припадност Групацији или губитак статуса члана 

Групације утврђује Влада. 

IV. УПРАВЉАЊЕ ГРУПАЦИЈОМ ОДБРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

Начин управљања 
Члан 11. 

Влада образује Савет за одбрамбену индустрију 
(у даљем тексту: Савет) који управља Групацијом. 

Састав Савета 
Члан 12. 

Савет чине председник Савета, четири потпредсед-
ника Савета и остали чланови Савета. 

Остали чланови Савета су председници надзорних 
одбора у правним лицима која припадају Групацији. 

Влада решењем именује и разрешава чланове Са-
вета, на предлог министарства надлежног за послове 
одбране (у даљем тексту: Министарство). 

Председник Савета 
Члан 13. 

Председник Савета води и усмерава Савет, стара се 
о јединству одбрамбеног, привредног, спољнотрговин-
ског и финансијског деловања Групације, усклађује рад 
чланова Савета, представља Савет и сазива и води сед-
нице Савета. 

Председник Савета може осталим члановима Саве-
та давати упутства и посебна задужења, сходно програ-
му и политици Владе у области производње и промета 
наоружања и војне опреме. 

Потпредседници Савета 
Члан 14. 

Потпредседници Савета су представници органи-
зационих јединица министарстава надлежних за сле-
деће области: одбрамбене технологије, стечај и при-

ватизација, увоз и извоз наоружања и војне опреме и 
робе двоструке намене и финансијска подршка про-
изводњи наоружања и војне опреме. 

Потпредседник Савета усмерава и усклађује рад чла-
нова Савета у области из своје надлежности. 

Седнице и начин рада Савета 
Члан 15. 

Председник Савета сазива седнице Савета два пута 
годишње: 

1) до 31. марта, а након усвајања планова послова-
ња за текућу годину; 

2) до 31. августа, а након усвајања финансијских из-
вештаја за претходну годину. 

Изузетно, председник Савета може сазвати седни-
цу Савета и чешће, ако за тим постоји потреба. 

Седницама Савета председава председник Савета 
или лице које он овласти. 

Административно-техничке послове за потребе Са-
вета обавља секретар Савета који је члан надзорног од-
бора или представник државног капитала у скупштини 
члана Групације и кога именује Савет на предлог чла-
нова Савета. 

Седницама Савета, по позиву, може да присуству-
је генерални директор, чланови надзорног одбора као 
и друга лица из члана Групације, без права гласа. 

Савет доноси Пословник о раду којим ближе утвр-
ђује начин рада и одлучивања у складу са овом уредбом. 

Члан 16. 
Савет у сарадњи са Министарством разматра питања 

од значаја за Групацију као што су: 
1) стратешки интерес Групације и доношење стра-

тешких одлука; 
2) усклађивање пословања чланова Групације са про-

грамима развоја прописаним Законом; 
3) развој и унапређење технологија из мапа техно-

логија; 
4) дефинисање и усвајање мапе пута технологија; 
5) усклађивање пословне стратегије и пословних ци-

љева чланова Групације; 
6) корпоративно управљање и пословни однос чла-

нова Групације; 
7) улагање у технолошки развој као и страно и до-

маће улагање у чланове Групације; 
8) повезивање чланова Групације и других правних 

лица из одбрамбене технолошке и индустријске 
базе Републике Србије; 

9) начин управљања и надзора над члановима Гру-
пације; 

10) стручно усавршавање лица у управљачким струк-
турама чланова Групације; 

11) друга питања од значаја за Групацију. 
Савет на седницама доноси одлуке, смернице, ин-

струкције, предлоге стратешких докумената и друга ак-
та која су чланови Групације дужни да изврше или им-
плементирају. 

Сви акти Савета доносе се већином гласова при-
сутних чланова. 
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Пословни однос чланова Групације 

Члан 17. 
Стратешки интерес Републике Србије има приори-

тет у остваривању пословног односа и повезивању чла-
нова Групације. 

Савет у сарадњи са Министарством спроводи ак-
тивности на усмеравању и јачању пословног односа 
и повезивању чланова Групације. 

Члан 18. 
Чланови Групације могу се повезати међусобно или 

са другим домаћим или страним правним лицима у кла-
стере у различитим областима производње наоружа-
ња и војне опреме ради остваривања заједничких ин-
тереса. 

Члан 19. 
Кластерска иницијатива је почетни акт за повези-

вање произвођача наоружања и војне опреме из чла-
на 18. ове уредбе. 

Савет покреће кластерску иницијативу из става 1. 
овог члана самостално или на предлог члана Групаци-
је којом утврђује односе између чланица кластера. 

Финансирање улагања у технолошки развој  
чланова Групације 

Члан 20. 
Финансирање улагања у технолошки развој чланова 

Групације, у складу са програмима развоја из члана 41. 
Закона, обавља се преко Српске банке а.д. Београд, прав-
ног лица која врши услуге од значаја за одбрану Репу-
блике Србије из области финансијске делатности. 

V. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ЧЛАНОВА ГРУПАЦИЈЕ 
ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

Скупштина члана Групације 

Члан 21. 
Скупштину члана Групације чини један представ-

ник државног капитала и остали власници капитала. 
Код члана Групације који има друштвени капитал 

скупштину члана Групације чини и заступник друштве-
ног капитала док се не реши питање друштвеног капи-
тала. 

У случају из става 2. овог члана скупштину члана 
Групације чине један представник државног капитала, 
остали власници капитала и један заступник друштве-
ног капитала. 

Члан 22. 
Представник државног капитала заступа интересе 

Републике Србије. 
Представник државног капитала именује се и разре-

шава одлуком министра надлежног за послове одбране. 

Мандат представника државног капитала и његово 
разрешење констатује скупштина члана Групације сво-
јом одлуком. 

Мандат представника државног капитала траје нај-
дуже четири године. 

Представник државног капитала заступа интересе 
и других органа, организација и правних лица чији је 
оснивач Република Србија. 

Представник државног капитала у скупштини чла-
на Групације поступа по упутствима и смерницама Са-
вета и Министарства. 

Надзорни одбор члана Групације 

Члан 23. 

Надзорни одбор члана Групације има три члана из 
редова запослених у Министарству и Војсци Србије. 

Члан 24. 
У случају када зависно друштво члана Групације 

припада Групацији, надзорни одбор тог зависног дру-
штва има једног члана из редова запослених у Мини-
старству и Војсци Србије и два члана из редова запо-
слених у матичном друштву члану Групације. 

У случају зависног друштва из члана 40. став 2. За-
кона надзорни одбор тог зависног друштва има једног 
члана из редова запослених у Министарству и Војсци 
Србије, једног члана из редова запослених у матичном 
друштву и једног члана по одлуци страног улагача. 

У случају зависног друштва које припада Групаци-
ји, а чије матично друштво не припада Групацији, над-
зорни одбор тог зависног друштва има једног члана из 
редова запослених у Министарству и Војсци Србије и 
два члана из редова запослених у матичном друштву. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Објашњења у вези са применом ове уредбе даје ор-
ганизациона јединица Министарства одбране надле-
жна за одбрамбене технологије. 

Члан 26. 

Групација почиње са радом у року од 15 дана од да-
на ступања на снагу ове уредбе. 

Члан 27. 

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

05 број 110-13131/2019 
У Београду, 30. децембра 2019. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 
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Прилог 

Чланови Групације 
Правна лица, носиоци одбрамбених технологија ко-

ји су чланови Групације су: 
1) Компанија „Прва искра – наменска производња” 

а.д. Барич; 
2) Предузеће „Милан Благојевић – Наменска” а.д. 

Лучани; 
3) „Први партизан” а.д. Ужице; 
4) „Застава оружје” а.д. Крагујевац; 
5) Компанија „Слобода” а.д. Чачак; 
6) Холдинг корпорација „Крушик” а.д. Ваљево; 
7) „Прва петолетка наменска” а.д. Трстеник; 
8) „Телеоптик жироскопи” д.о.о. Земун; 
9) „Корпорација Траyал” а.д. Крушевац; 
10) Холдинг компанија памучни комбинат „Yumco” 

а.д. Врање; 
11) „Застава Терво” д.о.о. Крагујевац; 
12) „ФАП Корпорација” а.д. Прибој; 
13) „Утва авио индустрија” д.о.о. Панчево; 
14) „Борбени сложени системи” д.о.о. Београд; 
15) „Belom” д.о.о. Београд. 
Правна лица, носиоци базичних технологија који су 

чланови Групације су: 
1) „ППТ ТМО” а.д. Трстеник; 
2) „Застава Ковачница” а.д. Крагујевац; 
3) „Ковачки центар” д.о.о. Ваљево; 
4) „Corun Holding” д.о.о. Ужице. 

9.  
На основу члана 70. став 3. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 
– УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Влада доноси 
 

О Д Л У К У3 
о изменама Одлуке о одређивању великих 
техничких система од значаја за одбрану 

 
1. У Одлуци о одређивању великих техничких си-

стема од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, 
бр. 41/14, 35/15, 86/16, 53/17 и 26/19), у тачки 3. под-
тачка 2) речи: „VINCI Airports Serbia d.о.о. Београд;” 
замењују се речима: „BELGRADE AIRPORT d.o.o. 
Beograd;”. 

У подтачки 3) речи: „Акционарско друштво фабри-
ка мазива „ФАМ”, Крушевац” бришу се. 

У подтачки 3) речи: „Јавно предузеће „Транснафта”, 
Панчево;” замењују се речима: „ТРАНСНАФТА АД 
Панчево;”. 
__________ 

3 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 94 од 
27. децембра 2019. године. 

У подтачки 5) речи: „Јавно предузеће за газдовање 
шумама „Војводинашуме”, Петроварадин” замењују се 
речима: „Јавно предузеће „Војводинашуме”, Петрова-
радин.” 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 88-12972/2019 
У Београду, 26. децембра 2019. године 

 
Влада 

 
Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 
10. 

На основу члана 99. Закона о ауторском и сродним 
правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 
119/12, 29/16 – УС и 66/19), министар одбране прописује 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ВИСИНЕ И НАЧИНА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ  

ЗА АУТОРСКО ДЕЛО СТВОРЕНО 
 ТОКОМ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ  
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о критеријумима за утврђивање виси-

не и начина плаћања накнаде за ауторско дело створено 
током вршења службе у Министарству одбране и Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 20/16) у члану 10. 
став 1. колона под редним бројем 8, мења се и гласи: 

 
Редни   Врста ауторског дела  Проценат (%) 
број                  
 
8. Ексклузивни прилози у војним листовима и    
    часописима познатих и признатих аутора из  
    свих области стваралаштва – по комаду    38–88 

 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број: 1298-8 
У Београду,  27. децембра 2019. године                 

Министар одбране 
Александар Вулин с. р. 

11. 
На основу члана 76. став 4. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране до-
носи 
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П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ 
СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 
ЗА ОДБРАНУ И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА  
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ  

Члан 1. 
У Правилнику о критеријумима и поступку за сти-

цање статуса удружења од посебног значаја за одбрану 
и доделу средстава за учешће у финансирању пројеката 
удружења у областима од значаја за одбрану („Службе-
ни војни лист”, број 9/19), у члану 5. став 3. мења се и 
гласи: 

„Јавни позив из става 1. овог члана расписује се, по 
потреби, и објављује на званичној интернет страници 
Министарства одбране”.  

Члан 2. 
У члану 6. став 5. мења се и гласи: 
„Одлуку о утврђивању статуса удружења од посеб-

ног значаја за одбрану доноси министар одбране на 
предлог Комисије, у сваком појединачном случају.” 

Члан 3. 
У члану 7. став 1. после речи: „из члана 4. овог пра-

вилника” додају се речи: „или у другим оправданим слу-
чајевима”. 

Став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 
Досадашњи став 3. који постаје став 2. мења се и 

гласи: 
„Одлуку о губитку статуса удружења од посебног 

значаја за одбрану у сваком појединачном случају до-
носи министар одбране.” 

Члан 4. 
У члану 16. став 1. речи: „става 1. овог члана” заме-

њују се речима: „члана 15. овог правилника.” 

Члан 5. 
Члан 21. став 1. мења се и гласи: 
„Удружењу од посебног значаја, изузетно, у складу 

са исказаним потребама, Министарство одбране може 
одобрити измену плана активности из члана 5. став 5. 
тачка 7) овог правилника и одредити нове рокове за реа-
лизацију.” 

Члан 6. 
Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 
Удружење које је по основу правилника који је био 

на снази до доношења овог правилника стекло статус 
удружења од посебног значаја за одбрану, у области об-
учавање грађана за потребе одбране земље, задржава тај 
статус до расписивања новог јавног позива, уз обавезу 

да најкасније до 31. јануара наредне године, на предлог 
организационе  јединице надлежне за послове обавезе 
одбране, достави план активности који ће се за текућу 
годину финансирати по основу одредаба овог правил-
ника. 

Удружење из става 1. овог члана које из оправданих 
разлога није искористило средства опредељена за спро-
вођење активности из члана 2. став 2. овог правилника, 
у текућој години, иста може реализовати у наредној го-
дини, по претходно прибављеној сагласности министра 
одбране.ˮ   

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном војном листу.ˮ 

Број: 3066-69/19 
У Београду, 13. јануарa 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин с. р. 

12. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1255 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. ДЕЦЕМБРА 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 у  с е  
у чин пешадијског потпуковника 
мајор 
АГАТОНОВИЋ Милића НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 24. децембра 2019. године; 
у чин мајора оклопних јединица 
капетан 
ЉУТИЋ Александра ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
28. децембра 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

13. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1243 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ДЕЦЕМБРА 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) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском заставнику прве класе 
СТЕВИЋ Драгољуба СЛАВКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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14. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1251 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. ДЕЦЕМБРА 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) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику саобраћајне службе 
СТОЈКОВИЋ Светолика РАТКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

15. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1256 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. ДЕЦЕМБРА 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 потпуковнику  
ПАНТИЋ Николе СРЂАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

16. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1258 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. ДЕЦЕМБРА 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) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском потпуковнику  
БОГОЈЕВИЋ Милоша МИОДРАГУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

17. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1268 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 36/18 и 94/19) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику прве класе техничке службе  
ЈЕВТИЋ Радивоја ИВАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

18. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1271 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 36/18 и 94/19) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пуковнику информатичке службе  
НЕОРИЧИЋ Стојана ВОЈКАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

19. 
Н А Р Е Д Б А број 261-7 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ (Ј-2)  

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 13. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 10/19) 

у н а п р е ђ у ј e  с е  
у чин старијег водника прве класе јединица  
за електронска дејства 
старији водник 
РАШИЋ Велимира МИЛАН. Унапређује се са даном 
9. децембра 2019. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Мирољуб Чупић, с. р. 

20. 
Републички завод за статистику објављује 

 
П О Д А Т К Е4 

о просечним зарадама и просечним зарадама  
без пореза и доприноса по запосленом,  

за октобар 2019. године 
 
Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 
X. 

2019 
I-X. 

2019. 
X. 2019. 
IX. 2019. 

Просечна зарада 76.096 74.948 102,6 
Просечна зарада 
без пореза и 
доприноса 

55.065 54.282 102,5 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
4 Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 93 од 26. де-

цембра 2019. године. 
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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


