
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
26. 06. 2020

Година XII
број 19

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2020. 
годину: 2.000,00 динара

 На основу члана 43. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ број 129/2007, 
34/2010-одлука УС,54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Изборна комисија 
града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 26. јуна 2020. године са почетком у 11:00 
часова,  донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 1. У складу са утврђеним укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града 
Сремска Митровица, мандати одборника Скупштине града Сремска Митровица додељују се 
следећим кандидатима:

1) са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Број

Редни
број на 
изборној 
листи

Име и презиме Година
рођења Занимање Пребивалиште

1) 1. БРАНИСЛАВ 
НЕДИМОВИЋ 1977 дипл. правник Сремска 

Митровица

2) 2. ДМИТАР 
СТАНИШИЋ 1982 дипл. правник Сремска 

Митровица

3) 3. СВЕТЛАНА 
МИЛОВАНОВИЋ 1967 проф.српског 

језика
Сремска 

Митровица

4) 4. АЛЕКСАНДАР 
АЛИМПИЋ 1976 дипл. официр 

полиције
Сремска 

Митровица

1

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

132.
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5) 5. ЈОВАНА КАРАН 1988 гимназија Сремска 
Митровица

6) 6. ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЋ 1990 дипл. правник Сремска 

Митровица

7) 7. ПЕТАР 
САМАРЏИЋ 1983 дипл. економиста Сремска 

Митровица

8) 8. НАДА ТОЈАГИЋ 1959 угоститељски 
техничар Лаћарак

9) 9. БРАНКО 
ЈАКОВЉЕВИЋ 1988 дипл. економиста Сремска 

Митровица

10) 10. СЛАЂАНА 
МИЛЕНКОВИЋ 1973 доктор књижевних 

наука
Сремска 

Митровица

11) 11. РАНКО МАТАРУГА 1962 дипл. правник Сремска 
Митровица

12) 12. РАНКО 
ТРИВУНОВИЋ 1981 саобраћајни 

техничар Манђелос

13) 13. РАДА САВИЋ 1959 економски 
техничар Лежимир

14) 14. НИКОЛА ТЕЈИЋ 1979 дипл. економиста Сремска 
Митровица

15) 15. ТАМАРА 
МИЛКОВИЋ 1981

дипл. еколог за 
заштиту животне 

средине

Сремска 
Митровица

16) 16. ГОРАН МИРАЖИЋ 1983 дипл. менаџер Мачванска 
Митровица

17) 17. МИЛАН ЛАКЕТИЋ 1964 машински 
техничар

Сремска 
Митровица

18) 18. ИВАНА 
ПЕЈИНОВИЋ 1988 мастер професор 

књижевности Мартинци

19) 19. ДАЛИБОР 
ИВАНОВИЋ 1984 фризер Сремска 

Митровица

20) 20. АНДРИЈАНА 
ВУКОВИЋ 1992 доктор медицине Сремска 

Митровица

21) 21. ИВАН 
ВЕСЕЛИНОВИЋ 1987 економиста Кузмин

22) 22. ИЛИЈА НЕДИЋ 1978 мастер историчар Сремска 
Митровица

23) 23. ЉУБИЦА 
МИТРОВИЋ 1986 дипл. правник Дивош

24) 24. ВЛАДИМИР 
МОМЧИЛОВИЋ 1978 економски 

техничар Лаћарак
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25) 25. ЈОВАНА 
КЛИНЦОВ 1986 доктор медицине Чалма

26) 26. КРУНОСЛАВ 
ЂАКОВИЋ 1975 магистар теологије Сремска 

Митровица

27) 27. ОГЊЕН 
ПЕТКОВИЋ 1994 мастер историчар Лаћарак

28) 28. МАРИЈА 
СТОЈАНОВИЋ 1984 дипл. менаџер Лаћарак

29) 29. ЗЛАТКО 
ШИМОЊИК 1971 предузетник Сремска 

Митровица

30) 30. НАТАША 
МИЛИНКОВИЋ 1984 дипл. менаџер Лаћарак

31) 31. ДРАГОЉУБ 
ЛАКЕТИЋ 1978 саобраћајни 

техничар Бешеново

32) 32. НИКОЛА 
МИТРОВИЋ 1983 фризер Шишатовац

33) 33. КРИСТИНА 
МИЛОВАЦ 1979 трговац Сремска 

Митровица

34) 34. ДРАГАН 
КЛИЧАРИЋ 1982 аутомеханичар Сремска 

Митровица

35) 35. МАРИНА 
МАКСИМОВИЋ 1967 дипл. инжењер 

пољопривреде
Сремска 

Митровица

36) 36. ЖЕЉКО ДИВЉАК 1980 мастер безбедности Сремска 
Митровица

37) 37. ЖАРКО 
ФИЛИПОВИЋ 1959 угоститељски 

техничар Мартинци

38) 38. БОЈАНА 
ЈЕРОСИМОВИЋ 1994 лабораторијски 

техничар Равње

39) 39. ДРАЖЕН 
РИЂОШИЋ 1984 дипл. правник Сремска 

Митровица

40) 40. НИКОЛИНА 
НОСОВИЋ 1990 мастер учитељ Сремска 

Митровица

41) 41. ТАТЈАНА 
НИКОЛИЋ 1985 струковни 

васпитач
Мачванска 
Митровица

42) 42.
НЕДА 

ДУРМАНОВИЋ 
ШАВИЈА

1982 доктор медицине Сремска 
Митровица
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2) са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ ”Социјалистичка партија Србије (СПС)”

Број

Редни
број на 
изборној 
листи

Име и презиме Година
рођења Занимање Пребивалиште

43) 1. ДР ДАНИЕЛ БАБИЋ 1979 специјалиста опште 
медицине

Сремска 
Митровица

44) 2. ДР МИЛАН 
ЛАТКОВИЋ 1949 пензионер Сремска 

Митровица
45) 3. НОВКА РУНТИЋ 1958 пензионерка Мартинци

46) 4. ТОМИСЛАВ 
ОЖЕГОВИЋ 1952 пензионер Сремска 

Митровица

47) 5. БРАНКИЦА 
ВЕЛИМИРОВИЋ 1964 правни техничар Сремска 

Митровица
48) 6. РАДОСАВ ПАНИЋ 1977 мастер менаџер Ноћај
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3) са Изборне листе ГРАД ЗА СВЕ НАС - ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ

Број

Редни
број на 
изборној 
листи

Име и презиме Година
рођења Занимање Пребивалиште

49) 1. ВЛАДИМИР 
ПЕТКОВИЋ 1980 дипл. правник Сремска 

Митровица

50) 2. КРИСТИНА 
ДРАГИШИЋ 1971 дипл. психолог - 

мастер
Сремска 

Митровица

51) 3. МИЛАН САВИЋ 1979 доктор ветеринарске 
медицине Мартинци

52) 4. МИРОСЛАВ 
ЈОВАНОВИЋ 1978 дипл. инжењер 

саобраћаја
Сремска 

Митровица

53) 5. НАТАША ЗЕЦ 1972
професор физичког 
васпитања - дипл. 
кинезитерапеут

Сремска 
Митровица

54) 6. СТЕВАН ОРЕЉ 1967 доктор медицине Сремска 
Митровица

55) 7. МИЛОШ 
МИЛЕНОВИЋ 1979 економиста Сремска 

Митровица

56) 8. ТАЊА ГАЈЕВАЦ 1985 прехрамбени 
техничар

Сремска 
Митровица

57) 9. УРОШ ВОЗАРЕВИЋ 1979 дипл. инжењер Сремска 
Митровица

58) 10. РАДОСАВА 
СТАНКОВИЋ 1974 медицинска сестра Сремска 

Митровица

59) 11. АЛЕКСАНДАР 
УМЕТИЋ 1977 професор физичког 

васпитања Лаћарак



6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 19 26. 06. 2020.

4) са Изборне листе Група грађана - МИТРОВАЧКА АЛТЕРНАТИВА - ПОКРЕТ 
СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА - ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ

Број

Редни
број на 
изборној 
листи

Име и презиме Година
рођења Занимање Пребивалиште

60) 1. МИРОСЛАВ 
КЕНДРИШИЋ 1958 лекар специјалиста 

оториноларинголог
Сремска 

Митровица

61) 2. КРИСТИНА 
НЕНАДОВИЋ 1990 дипл. хемичар Сремска 

Митровица

 

2.Кандидатима из тачке 1. ове Одлуке Изборна комисија града Сремска Митровица ће 
издати уверења о избору за одборника у Скупштину града Сремска Митровица.

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 013-39/2020-I-ИК

Дана: 26.06.2020.године

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК

Милутин Сретеновић,с.р.
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Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Град Сремска Митровица
Градска управа за пољопривреду и заштиту 
животне средине 
Број:  464-36/2020-XI
Датум: 25.06.2020. године
Сремска Митровица

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 
2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 
95/18-др закон) и Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 
18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020 ), Градска 
управа за пољопривреду и заштиту животне 
средине града Сремска Митровица, расписује 
јавни позив свим физичким и правним 
лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, 
одводњавање, рибњака, пољопривредног 
објекта, стакленика, пластеника и 
вишегодишњих засада (воћњака 
и винограда који су у роду) на 
пољопривредном земљишту у државној 
својини и који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе 
се у активном статусу најмање три 
године (у даљем тексту: пољопривредна 

инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су 

и власници, односно закупци објеката 
за гајење тих животиња на територији 
јединице локалне самоуправе на којој 
се право пречег закупа остварује, који 
су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налазе се у активном 
статуту најмање једну годину (у даљем 
тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију 
ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној својини 
на територији града Сремска Митровица за 
2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за 
остваривање права пречег закупа по 
основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег 
закупа по основу власништва над 
пољопривредном инфраструктуром 
потписан од стране физичког лица, 
односно одговорног лица у правном 
лицу (доставља подносилац захтева); 

2. Доказ о власништву над 
пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о 
непокретности за пољопривредну 
инфраструктуру која је укњижена у 
јавној евиденцији о непокретности 
(прибавља јединица локалне самоуправе)
и/или
б) Пописна листа и књиговодствена 
документација потписана и оверена 
у складу Законом о рачуноводству 
за правно лице, за и пољопривредну 
инфраструктуру која није укњижена 
у јавној евиденцији о непокретности 
(доставља подносилац захтева) и/или

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

133.
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в) Сагласност/одобрење Министарства 
надлежног за послове пољопривреде 
на инвестициона улагања за 
пољопривредну инфраструктуру 
која је подигнута након јула 2006. 
године, односно купопродајни уговор 
физичког лица (подносиоца захтева) 
са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у 
складу са тада важећим прописима 
(доставља подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне 
инспекције (доставља подносилац 
захтева);

4. Доказ да је подносилац захтева 
носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава у активном 
статусу најмање три године (прибавља 
јединица локалне самоуправе);

II  Потребна документација за 
остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства je:

1. Захтев за признавање права пречег 
закупа по основу сточарства потписан 
од стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу 
(доставља подносилац захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева 
носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава у активном 
статусу најмање једну годину (прибавља 
јединица локалне самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице 
власник домаћих животиња и власник, 
односно закупац објекта за гајење 
тих животиња са утврђеним бројем 
условних грла:

a) Потврду о броју условних 
грла коју издаје Институт за 
сточарство Београд-Земун 
( изузев за коње коју издаје 
Пољопривредни факултет 
Београд-Земун), односно за 
територију АП Војводине 

Пољопривредни факултет 
Нови Сад-Департман за 
сточарство – за животиње у 
систему уматичења (доставља 
подносилац захтева);

б) Записник Републичког 
ветеринарског инспектора 
- за животиње које нису у 
систему уматичења (доставља 
подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски 
инспектор записником утврђује  број 
условних грла која обрачунава на 
осносву затеченог стања, односно 
исправе лица о продаји, предаји на 
клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног 
земљишта закључене са другим 
лицима за земљиште које се налази 
на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се подноси захтев, 
а који су оверени од стране надлежног 
органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје 
сагласност да се изврши провера 
података код надлежних органа који 
су неопходни за реализацију јавног 
позива;

6. Изјава подносиоца захтева о 
тачности података, потписанa од 
стране физичког лица, односно 
одговорног лица у правном лицу, дату 
под пуном кривичном, прекршајном 
и материјалном одговорношћу, која 
садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који 
се односе на закуп пољопривредног 
земљишта на територији локалне 
самоуправе на којој је поднео захтев, 

- списак повезаних лица  (назив 
правног лица са матичним бројем/
име презиме физичког лица, сродство 
и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица 
повезаним лицима сматра се: деда, 



9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 1926. 06. 2020.

баба, мајка, отац, деца, супружник, 
усвојеник, ванбрачни партнер 
уколико имају пребивалиште на 
истој адреси; код правних лица 
повезаним лицима сматра се: 
правно лице и/или физичко лице које 
има најмање 25% учешћа у капиталу 
(акција, удела или гласова) 

7. Уверење из јавне евиденције о 
непокретности којим се доказује укупна 
површина пољопривредног земљишта 
које подносилац захтева има у свом 
власништву на територији јединице 
локалне самоуправе на којој се подноси 
захтев (прибавља јединица локалне 
самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о 
непокретности којим се доказује укупна 
површина пољопривредног земљишта 
које је у власништву повезаних лица 
са подносиоцем захтева. (прибавља 
јединица локалне самоуправе након 
увида у списак тих лица из изјаве из 
тачке 6. који доставља подносилац 
захтева )                               
Сва ограничења из члана 64а става 

17. Закона о пољопривредном земљишту 
(уговор са другим лицима, власништво 
пољопривредног земљишта, власништво 
пољопривредног земљишта повезаних лица, 
закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини) односе се на територију јединице 
локалне самоуправе где се налази објекат, 
односно животиње.

Напомена: Сва лица која су 
заинтересована за остваривање права 
пречег закупа по основу пољопривредне 
инфраструктуре дужна су да благовремено, 
а најкасније до 1. септембра 2020. године, 
поднесу Захтев за излазак Републичке 
пољопривредне инспекције, односно за 
остваривање права пречег закупа по основу 
сточарства Захтев за излазак Републичке 
ветеринарске инспекције најкасније до 1. 
септембра 2020. године. 

Записник Републичке пољопривредне 

инспекције је саставни део документације 
која се доставља до 31. октобра 2020. године 
и обавезно садржи тачно наведене све 
катастарске парцеле, или делове парцела, 
на којима је утврђена функционалност 
система за наводњавање, одводњавање, 
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 
пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

Документацију из дела I тачке 2а и 4, 
односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 
локалне самоуправе прибавља најкасније до 
30. новембра 2020. године.

Напомињемо да се код лица која 
испуњавају услове за остваривање права пречег 
закупа по основу сточарства, у складу са овим 
Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној својини 
у Годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта се врши 
на начин да се површина која им је утврђена 
по броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта,у складу са 
чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Сва документација која се доставља у 
складу са овим Јавним позивом мора да гласи 
на исто правно или физичко лице, које 
може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити 
оверена и потписана од стране надлежног 
органа који издаје исправу. 

Уколико је правно или физичко лице 
власник више врста животиња, за сваку 
врсту животиња доставља посебну потврду, 
односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне 
године, поред уплате закупнине за прву 
годину закупа, ради закључивања Уговора 
о закупу потребно је доставити средство 
обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 
уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ 
о уплати депозита у висини једне годишње 
закупнине као средство обезбеђења плаћања 
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закупнине који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина за 
последњу годину закупа. 

Уколико за катастарске парцеле које су 
опредељене лицима по основу права пречег 
закупа дође до промена површине по било 
ком законском основу, даљи поступак давања 
пољопривредног земљишта у закуп по праву 
пречег закупа ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети 
сваког радног дана од 8,00 до 14 часова, у 
просторијама Градске управе за пољопривреду 
и заштиту животне средине, Града Сремска 
Митровица, Улица Светог Димитрија, бр.13, 
II спрат, канцеларија 52 или са сајта Града 
Сремска Митровица и на шалтеру  услужног 
центра Града Сремска Митровица. 

Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 
31. октобар 2020. године. Захтев приспео 
по истеку датума одређеног у овом јавним 
позиву сматраће се неблаговременим и Радно 
тело ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом 
се подноси непосредно на писарници или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на 
предњој страни: „Захтев за за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва 
пољопривредне инфраструктуре за 2021. 
годину“ или „Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу сточарства за 2021. 
годину“, за Радно тело за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, за 
2021 годину, на адресу: Градска управа за 
пољопривреду и заштиту животне средине, 
Града Сремска Митровица ул. Светог Димитрија 
, бр. 13. На полеђини коверте наводи се назив/
име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези 
са овим јавним позивом је Десанка Ступар, 
телефон: 610-623, email: gu11@sremskamitrovica.
org.rs или лично у просторијама  Градске управе 
за пољопривреду и заштиту животне средине, 
Града Сремска Митровица, Улица Светог 

Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52
Овај јавни позив објавити у средствима 

јавног информисања: дневном листу „Сремске 
новине“, „М Новине“ на интернет страници 
Града Сремска Митровица, огласној табли 
града Сремска Митровица ,огласним таблама 
месних канцеларија и „ Сл. листу Града 
Сремска Митровица“. 

                                                                                                           
начелник 

Владимир Настовић с.р.
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Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Град Сремска Митровица
Градска управа за пољопривреду и заштиту 
животне средине
Број:  464-37/2020-XI
Датум: 25.06.2020. године
Сремска Митровица

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА 
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 
2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015,80/2017 и 
95/18-др закон) и Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017,  
18/2019, 45/2019, 3/2020 и  25/2020), Градска 
управа за пољопривреду и заштиту животне 
средине града Сремска Митровица расписује 
јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe 
пољопривреднe службe и социјалнe 
установe да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која је 
примерена делатности којом се баве, 
а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и 
научнe институтe чији је оснивач држава 
и установe за извршење кривичних 
санкција да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која је 
примерена делатности којом се баве, 
а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини 

регистрована за послове у области 
шумарства;

да доставе потребну документацију ради 
остваривања коришћења без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији града Сремска Митровица за 
2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године. 

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног 

коришћења без плаћања накнаде 
потписан од стране одговорног лица 

2) Акт о оснивању установе, односно 
извод из привредног регистра за правно 
лице (не старији од шест месеци) којим 
се доказује да је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе;

 Подносиоци захтева достављају 
потребну документацију из овог јавног позива, у 
неовереним копијама које морају бити читљиве, 
при чему Радно тело за израду предлога  
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за 
2021. годину, задржава право да у случају 
потребе затражи достављање оригинала или 
оверене копије достављене документације.
 Образац захтева може се преузети 
сваког радног дана од 8,00 до 14 часова, у 
просторијама Градске управе за пољопривреду 
и заштиту животне средине, Града Сремска 
Митровица, Улица Светог Димитрија, бр.13, 
II спрат, канцеларија 52 или са сајта Града 
Сремска Митровица и на шалтеру  услужног 
центра Града Сремска Митровица
 Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2020. године. Захтев приспео по 
истеку датума одређеног у овом јавним 
позиву сматраће се неблаговременим и 
Радно тело за израду предлога  Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2021.године, 
ће га вратити подносиоцу неотвореног.

134.
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Захтев са потребном документацијом 
се подноси непосредно на писарници  града 
Сремска Митрвица или поштом, у затвореној 
коверти са назнаком на предњој страни: „Право 
коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини без плаћања накнаде за 2021. 
годину“ за Радно тело за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за 
2021. годину, на адресу: Градска управа за 
пољопривреду и заштиту животне средине, 
Града Сремска Митровица ул. Светог 
Димитрија, бр. 13. На полеђини коверте 
наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези 
са овим јавним позивом је Десанка Ступар, 

телефон: 610-623, email: gu11@sremskamitrovica.
org.rs или лично у просторијама  Градске управе 
за пољопривреду и заштиту животне средине, 
Града Сремска Митровица, Улица Светог 
Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52.

Овај јавни позив објавити у средствима 
јавног информисања: дневном листу „Сремске 
новине“, „М Новине“ на интернет страници 
Града Сремска Митровица, огласној табли 
града Сремска Митровица ,огласним таблама 
месних канцеларија и „ Сл. листу Града 
Сремска Митровица“. 
 

начелник Владимир Настовић с.р.

САДРЖАЈ
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

133. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

7

134. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
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ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица,
 Трг Светог Димитрија 13 *

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Јелена Поповић *
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Тања Танасијевић *

ТЕЛЕФОН: 022/215-2127 ФАКС: 022/610-556 * e-mail: sekretarsosm@ptt.rs *
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НОВИ САД



<<
  /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


