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ПРАВИЛНИК 
о организовању Фестивала музичких и балетских школа Србије 

 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1 
 
Овим Правилником уређују се циљеви, организатор, реализатор, начин и време 
организовања, учесници и обавезе учесника, начин оцењивања такмичара и друге активности 
везане за одржавање Фестивала музичких и балетских школа Србије (у даљем тексту: 
Фестивал).  
 
Члан 2 
 
Фестивал је редовна годишња смотра музичкопедагошких достигнућа школа за основно 
музичко и балетско образовање, једина манифестација такмичарског карактера у којој 
ученици наступају и рангирају се екипно.  
 
Члан 3 
 
Основни циљеви одржавања Фестивала су: 

- сагледавање једногодишњих резултата рада основних музичких и балетских школа 
Србије,  

- одржавање традиције најстарије републичке музичкопедагошке манифестације 

- размена педагошких искустава наставника,  

- дружење вршњака из свих крајева Републике Србије,  

- упознавање учесника Фестивала са историјским и културним знаменитостима града 
реализатора, продубљивање ученичких сазнања 

- развијање такмичарског и тимског духа код ученика 

- проширивање сарадње реализатора са чиниоцима локалне средине 

- медијска промоција манифестације, класичне музике, деловања Заједнице музичких и 
балетских школа Србије и реализатора Фестивала 

- очување музичког културног наслеђа, традиционалне и уметничке музике 

- остваривање сарадње са установама културе града реализатора Фестивала 

- промовисање донаторства и друштвено одговорног пословања као облика подршке 
програмима културе 

  
 
 
 
 



Заједница музичких и балетских школа Србије 
Правилник о организовању Фестивала 

страна 2 од 11 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ФЕСТИВАЛА 
 
Члан 4 
 
Фестивал организује Заједница музичких и балетских школа Србије, односно 
Председништво Заједнице (у даљем тексту: организатор) са музичком школом града у којем 
се Фестивал одржава као реализатором Фестивала (у даљем тексту: реализатор).  
 
Члан 5 
 
Фестивал се одржава сваке године у другом граду у месецу мају. Манифестација је 
такмичарског карактера и отворена за публику.  
 
Члан 6 
 
Обавезе организатора у организацији Фестивала су следеће: 
 

- доноси Правилник о организовању Фестивала, и по потреби његове допуне и измене 

- доноси Пословник о раду фестивалског жирија 

- доноси Пропозиције Фестивала 

- доноси одлуку о школи домаћину, односно реализатору Фестивала 

- на основу пријава школа на позив Заједнице, најкасније до 31. јануара 

- именује директора Фестивала, директора школе реализатора или лице које директор 
школе реализатора овласти 

- утврђује датум одржавања Фестивала у сарадњи са реализатором Фестивала 

- именује фестивалски жири на основу писаних предлога које у предвиђеним роковима 
доставе школе чланице Заједнице, стручне комисије или Председништво 

- доноси одлуку о висини трошкова школа учесница у организацији Фестивала и роковима 
уплате на жиро рачун реализатора Фестивала 

- доноси одлуку о висини дневнице за чланове жирија 

- у договору са реализатором организује пратеће програме Фестивала 

- по могућству, обезбеђује нотни материјал обавезних композиција и његову доступност 
школама учесницима Фестивала 

- обезбеђује доступност информација о успеху такмичара на Фестивалу објављивањем 
коначног поретка екипа, ансамбала, оркестара и школа на сајту Заједнице након 
завршетка Фестивала и архивира исте. 

  
Члан 7 
 
Обавезе реализатора Фестивала: 

- упућивање позива школама за учешће на Фестивалу и свих обавештења везаних за 
одржавање Фестивала 

- прикупљање и контрола пријава и обавештавање школа у случају да пријава 
      није исправна или потпуна 

- прослеђивање (у електронском облику путем електронске поште на званичну електронску 
адресу ЗМБШС и оверен извештај путем редовне поште) Председништву ЗМБШС 
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коначних података о броју пријављених учесника у свим категоријама, поткатегоријама и 
броју прјављених такмичара по инструментима, најкасније седам дана по закључивању 
пријава. Подаци су неопходни како би се правовремено обавио избор одговарајућег 
састава жирија Фестивала, у складу са чланом 27. став 1. овог Правилника 

- обезбеђивање просторних и техничких услова одржавања Фестивала 

- утврђивање распореда проба и наступа такмичара, односно програма 
Фестивала (такмичарског и пратећих активности) и обавештавање учесника и јавности о 
програму Фестивала 

- обезбеђивање хотелског смештаја и исхране за чланове жирија и путних трошкова за 
долазак и повратак са Фестивала 

- обезбеђивање смештаја и исхране ученика учесника Фестивала код вршњака из школе 
реализатора 

- обезбеђивање информације о могућностима смештаја и исхране у граду који је 
реализатор Фестивала 

- штампање или објављивање у електронској форми програмске књижице и уручивање 
школама учесницима 

- штампање диплома - школама и ученицима (солистима, члановима камерних ансамбала, 
оркестрима) и уручивање школама 

- обезбеђивање доступности информације о резултатима такмичара објављивањем на сајту 
реализатора на крају сваког такмичарског дана 

- обавештавање и обезбеђивање сарадње са локалном самоуправом и медијске подршке и 
пажње 

- организација завршне свечаности/концерта и промоција најуспешнијих учесника 
Фестивала, покровитеља и донатора Фестивала 

- организација пратећих активности, у складу са могућностима концерти, предавања и 
слично 

- упућивање комплетних такмичарских резултата у писаној форми или на компакт диску 
наредном реализатору Фестивала 

 
Члан 8 
 
Обавезе школа учесница Фестивала: 

- поштовање предвиђених рокова пријављивања такмичара своје школе,  

- поштовање Пропoзиција и Правилника Фестивала 

- поштовање одлуке о висини и роковима уплате трошкова организације Фестивала 

- финансирање трошкова путовања ученика, наставника и других представника своје 
школе 

- обезбеђивање исхране ученика своје школе који не бораве дуже од дана такмичења 

- финансирање исхране и смештаја наставника и других представника своје школе 
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Члан 9 
 
Обавезе директора Фестивала: 

- формира Организациони тим Фестивала који могу да чине чине представници локалне 
заједнице, реализатора, донатора, установа културе, представници медија и сл.  

- координира све организационе активности 

- прати ток одржавања Фестивала, стара се о спровођењу свих фестивалских правилника 

- комуницира са представницима медија 

- сарађује са члановима жирија у избору учесника Фестивала за наступ на завршној 
свечаности 

 
 
Начин пријављивања и садржај пријаве 
 
Члан 10 
 
Пријављивање за учешће на Фестивалу врши се путем поште и електронским путем на 
адресу реализатора Фестивала, слањем такмичарских пријава и доказа о уплати учешћа у 
трошковима организације Фестивала најкасније до првог марта, у години одржавања 
Фестивала.  
 
Истовремено са слањем такмичарских пријава, школе предлажу своје кандидате 
(представнике) за чланове жирија достављањем професионалне биографије кандидата 
реализатору Фестивала.  
 
Члан 11 
 
Пријава за наступ на Фестивалу обавезно садржи: 

- име школе учеснице Фестивала и контакт податке (адреса, контакт телефони,  

- електронска адреса школе) 

- име и презиме сваког члана екипе 

- дан, месец и годину рођења сваког пријављеног ученика 

- инструмент/глас и разред који ученик похађа 

- такмичарски програм сваког члана екипе, ансамбла и оркестра са назначеним трајањем 

- име и презиме наставника, клавирског сарадника, диригента 

- списак ученика чланова камерног ансамбла и оркестра са назнаком инструмента и 
разреда (списак садржи и датум рођења сваког ученика) 

- потврда о уплаћеним трошковима учешћа школе у организацији Фестивала 
 
Пријава се сматра потпуном и благовременом уколико је на предвиђеном формулару 
достављена на адресу реализатора са свим наведеним елементима у задатом року и ако је 
оверена печатом и потписом директора школе.  
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Члан 12 
 
Школе учеснице Фестивала могу да пријаве највише двоструко већи број учесника по 
категорији од броја који ће наступити на Фестивалу. Представник школе учеснице 
Фестивала, на дан наступа своје школе, по доласку у школу која је реализатор, секретару 
жирија пријављује ученике који ће наступити.  
 
Учесници Фестивала 
 
Члан 13 
 
Право учешћа на Фестивалу имају све основне музичке и балетске школе са територије 
Републике Србије, које поднесу благовремене и исправне пријаве својих такмичарских 
екипа.  
 
Члан 14 
 
Свака школа може да наступи на Фестивалу са по једном екипом солиста, једним камерним 
ансамблом и једним оркестром или одговарајућим балетским ансамблом.  
 
Изузетно, издвојена одељења балета могу наступити самостално.  
 
Члан 15 
 
Такмичарске категорије 
Мизичке школе: 

1. I категорија - екипа солиста 
2. II категорија - камерни ансамбл 
3. III категорија - оркестри 

 
Балетске школе: 

1. I категорија балета - соло игра (екипа) 
2. II категорија балета - групна игра (двоје, троје и више) 

 
Члан 16 
 
I категорија - екипа солиста 
 
Екипу солиста школе чине ученици уписани први пут у разред у ком се такмиче на 
Фестивалу у школској години у којој се Фестивал одржава.  
  
Ученик који је у екипи солиста на претходном Фестивалу освојио I награду на наредном 
Фестивалу не може наступити као члан екипе солиста, већ само као члан камерног ансамбла 
или оркестра.  
 
Екипу солиста, школе формирају од ученика : 
 

1. 3. до 6. разреда шестогодишње школе, 2. до 4. разреда четворогодишње школе, 2. 
разреда двогодишње школе и 

2. 3. и 4. разреда основне балетске школе 
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Ученик који наступа у екипи солиста у календарској години одржавања Фестивала, има 
право учешћа ако није напунио: 
 

1. за шестогодишњу школу до 16 година 
2. за четворогодишњу школу до 16 година (осим за тубу, контрабас, удараљке и алт и 

бас фрулу –до 19 година) 
3. за двогодишњу школу - женски гласови до 20 година старости, мушки гласови до 22 

године старости 
 
Члан 17 
 
Екипу солиста школе чине четири ученика који наступају на четири различита инструмента. 
(ученик се не може такмичити на два инструмента).  
 
Уколико се у школи настава изводи само на три различита инструмента, екипу школе чине 
три ученика који наступају на три различита инструмента.  
 
I категорија - екипа солиста, дели се на поткатегорије, у зависности од броја ученика који 
чине екипу: 

1. I A - екипа солиста од четири ученика 
2. I Б - екипа солиста од три ученика 

 
Изузетно, екипу школе могу да чине и два ученика који наступају на различитим 
инструментима, у случају да се у конкретној школи настава изводи на само два различита 
инструмента. У овом случају, наступ такмичара се оцењује, али се школа из претходног 
става, не рангира екипно.  
 
За екипу солиста школе могу да пријаве највише 8 ученика за I A категорију, осносно 6 
ученика за I Б категорију. Од прјављених кандидата, школа најмање 30 минута пре наступа 
пријављује секретару жирија или другом лицу које одреди реализатор, тачан састав екипе. 
 
Члан 18 
 
Камерни ансамбл је инструментални, вокалноинструментални или вокални ансамл који 
чине ученици школе (дуо, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет) 
 
Камерни ансамбл школе формирају од ученика: 
 

- 3. до 6. разреда шестогодишње школе, 2. до 4. разреда четворогодишње школе, 2. разреда 
двогодишње школе. 

 
Ученик који наступа у камерном ансамблу има право учешћа ако у календарској години 
одржавања Фестивала има највише: 
 

1. 16 година – за шестогодишњу школу 
2. 16 година – за четворогодишњу школу (осим за тубу, контрабас, удараљке и алт и бас 

фрулу, када је старсона граница 19 година) 
3. 20 година (женски гласови), односно 22 године (мушки гласови) за двогодишњу 

школу  
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Камерни ансамбл који је на претходном Фестивалу освојио I награду, не може у истом 
саставу наступити на наредном Фестивалу.  
III категорија – оркестри 
 
Члан 19 
 
У категорији оркестара школу представљају ансамбли сачињени од најмање девет ученика 
који наступају са или без диригента.  
 
Категорија се дели на следеће поткатегорије: 

1. III А - гудачки оркестри 
2. III Б - оркестар хармоника 
3. III Ц - остали оркестри 

 
Категорије балета 
  
Члан 20 
  
Балетска школа учествује на Фестивалу само ако за то постоје одговарајући услови.  
За екипу солиста школе могу да пријаве највише осам ученика за I А категорију, односно 
шест ученика за I Б категорију.  
 
Према избору педагога балетске школе, правиће се слободна кореографија прилагођена 
програму балетске школе и узрасту ученика, с тим што заједно могу да наступе ученици и 3. 
и 4. разреда.  
 
Од пријављених кандидата, школа на дан наступа, најмање 30 минута пре извођења 
програма, пријављује састав екипе секретару жирија или другом лицу које одреди 
организатор, тачан састав екипе.  
 
Члан 21 
 
Солисти, чланови екипе, такмичарски програм у целини изводе напамет, изузев удараљки 
(добош, тимпани). 
Солисти, чланови екипе,изводе: 
 

- обавезну композицију,  

- једну композицију по слободном избору, или више композиција истог аутора (исти опус 
или иста збирка) 

 
Камерни ансамбли изводе две или више композиција по слободном избору. 
 
Оркестри изводе две или више композиција по слободном избору. 
 
Члан 22 
 
Учесници Фестивала у свим категоријама дужни су да на захтев жирија пре наступа доставе 
нотни текст композиције коју изводе, а у случају промене композиције по слободном избору, 
дужни су да исту пријаве секретару жирија најмање 30 минута пре наступа. 
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Члан екипе, камерни ансамбл или оркестар који на самом наступу промене пријављени 
програм, неће бити оцењени (ово се не односи на остале чланове екипе у категоријама I А и I 
Б), а школа се дисквалификује у оној категорији у којој је дошло до наведене недозвољене 
промене.  
 
Члан 23 
 
Приликом наступа, такмичари не могу користити звучна помагала (озвучење) ни у једној 
такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и басхармоника у оркестру 
хармоника и код музике за балет.  
 
Балет може користити, поред клавира, и тонски запис.  
 
Трајање 
 
Члан 24 
 
Учесници Фестивала изводе такмичарски програм који је одређен овим правилиником и 
пропозицијама Фестивала, а трајање програма не може бити дуже од: 
 

- наступ екипе солиста максимално 30 минута,  

- наступ камерног ансамбла максимално 10 минута 

- наступ оркестра минимум 8, максимално 15 минута.  
 
За балет, екипа солиста изводи по једну кореографију по избору педагога у укупном трајању 
до 10 минута, а у групној игри једну или више кореографија по избору педагога, односно 
кореографа, у укупном трајању до 20 минута.  
 
Оцењивање наступа такмичара 
 
Члан 25 
 
Учеснике Фестивала оцењује стручни жири, именован од стране Председништва ЗМБШС.  
 
За I и II категорију жири чини 7 чланова, еминентних наставника различитих инструмената, 
од којих је један председник жирија (именује га Председништво ЗМБШС).  
 
Жири за III категорију чини три члана, од којих је један председник.  
 
Жири за дисциплину балета чини три члана, од којих је један председник.  
 
Члан 26 
 
Осим чланова жирија, цео такмичарски ток прати и секретар жирија, именован од стране 
реализатора.  
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Члан 27 
 
Приликом избора чланова жирија, а на основу достављених предлога са биографијама, 
Председништво узима у обзир заступљеност инструмената и води рачуна о измени најмање 
једне трећине чланова жирија у односу на претходни Фестивал.  
 
У жирију не може бити више од једног члана представника једне школе, осим у дисциплини 
балета.  
 
Чланови жирија за све категорије, поред истакнутих резултата у педагошком и уметничком 
раду, морају имати најмање десет година педагошког искуства у музичкој и/или балетској 
школи. 
 
Начин оцењивања и пласман 
 
Члан 28 
 
Сваки учесник Фестивала (солиста, камерни ансамбл или оркестар) оцењује се поенима од 50 
до 100 заокружено на два децимална места, а које додељује сваки члан жирија.  
 
Прва награда 

- додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 90. 
 
Друга награда 

- додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 80. 
 
Трећа награда 

- додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 70. 
 
Похвала се додељује учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 60. 
 
Члан 29 
 
Коначан број поена сваког учесника Фестивала је аритметичка средина (заокружено на два 
децимална места) бодова које је такмичару (солисти, камерном ансамблу, оркестру) доделио 
сваки члан жирија.  
 
Члан 30  
 
Коначан број бодова  екипе солиста у I A или  у I Б категорији, представља аритметичку 
средину (заокружено на два децимална места) коначних бодова свих учесника, чланова 
екипе. 
 
Члан 31 
 
Наступ екипе која прекорачи максимално дозвољено трајање програма жири прекида и 
оцењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида.  
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Екипа може бити оцењена уколико су наступили сви чланови екипе и извели обавезну 
композицију и уколико је последњи такмичар започео извођење композиције по слободном 
избору.  
 
Уколико последњи такмичар екипе не испуни услове из претходног става, екипа се 
дисквалификује. Жири има право да дисквалификује учесника неке такмичарске категорије 
Фестивала и у случају друге повреде Правилника или Пропозиција Фестивала.  
 
Члан 32 
 
Члан жирија не оцењује такмичаре из школе у којој је запослен. 
  
Ова одредба се не односи на категорију оркестра (члан жирија има право оцењивања и 
такмичара из своје школе).  
 
Члан 33 
 
Одлука о броју бодова екипе солиста, камерног ансамбла, оркестра и балета, доноси се и 
објављује на крају такмичарског дана. Објављивањем, одлука о броју бодова је коначна. 
Одлука се објављује на огласној табли и интернет сајту реализатора Фестивала. 
 
У случају повреде овог Правилника, школа учесница Фестивала у писаној форми доставља 
приговор организатору Фестивала најкасније 7 дана по завршетку Фестивала.  
 
Члан 34 
 
Школе које учествују на Фестивалу рангирају се на основу: 

- пласмана екипе солиста, односно пласмана у I категорији 

- пласмана школе у II категорији 

- пласмана школе у III категорији и 

- укупног пласмана школа које су наступиле у све три категорије 
 
Члан 35 
 
Пласман школа које су наступиле у све три такмичарске категорије добија се тако што се 
збир коначних поена екипе солиста, камерног ансамбла и оркестра подели са три 
(заокружено на два децимална места).  
 
Члан 36 
 
Председник жирија саопштава коначан пласман школа учесница у свим категоријама на 
завршном концерту, односно пре затварања Фестивала.  
  
 
На завршном концерту учествују најуспешнији учесници представници појединих 
фестивалских категорија и дисиплина које су одабрали директор Фестивала и фестивалски 
жири, при чему се узима у обзир заступљеност инструмената, дужина програма и слично.  
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Дипломе и похвале 
 
Члан 37 
 
Награђеним учесницима Фестивала (солистима, камерним ансамблима, оркестрима и 
школама) додељују се дипломе.  
 
Диплома садржи: 

- име и презиме такмичара 

- име школе и града из којих такмичар долази 

- име предметног наставника (диригента за дисциплину оркестра) 

- такмичарску категорију 

- број освојених поена и награду 

- датум одржавања Фестивала 

- печат Заједнице музичких и балетских школа Србије, потпис председника жирија и 
председника Заједнице музичких и балетских школа Србије. 

 
 
 
 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај Правилник усвојен је на седници Председништва Заједнице одржаној у Београду,  
17.11. 2017. и ступа на снагу даном објављивања на сајту Заједнице. 
  
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организовању Фестивала 
ученика музичких и балетских школа Републике Србије донет у Београду, 16.11.2016.  
 
 
Председник ЗМБШС 
Слађана Шегавчић 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages 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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


