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резиме на енглеском језику

У издању Музеја у Смедереву 2010. године објављен је студијски ката-
лог Ос авш ина Милана Јовановића С ојимировића у Уме нич-

ком о ељењу Музеја у Сме ереву мр Снежане Цветковић, вишег кустоса 
ове институције културе. Вишегодишњи рад на месту кустоса збирки у 
саставу Уметничког одељења овог музеја омогућио је ауторки да се де-
таљно упозна са збиркама Милана Стојимировића, али и његовој, могло 
би се рећи пресудној, улози у друштвеној и културној историји Смеде-
рева.
Ова, дуго ишчекивана публикација се састоји из два дела. У првом 

се, у виду синтетичког текста, систематски излажу чињенице везане за 
живот и колекционарску праксу Милана Ј. Стојимировића и аналитич-
ки се образлажу подаци о самим збиркама које се данас налазе у саставу 
смедеревског Музеја. Други део је каталог збирки предмета у саставу 
Уметничког одељења Музеја у Смедереву.
Уочавајући судбоносни значај Милана Јовановића Стојимировића за 

сам настанак смедеревског Музеја, али и одговарајући на потребу да 
посредством стручне анализе и евалуације заборављени лик овог истак-
нутог културног радника и дародавца укључи у јавно сећање, Снежана 
Цветковић је пред себе ставила двоструки задатак. На првом месту је, 
свакако, систематска обрада свих предмета Уметничког одељења Музеја, 
која је подразумевала веома обиман, истрајан и дуготрајан истражи-
вачки рад. За разумевање значаја колекције Милана Стојимировића за 
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српску историју уметности ово је био неопходан корак, који је коначно 
у целости представио научној и широј јавности богатство Уметничког 
одељења Смедеревског музеја. Значај овог подухвата има већу тежину 
ако се узме у обзир да су предмети из збирки овог одељења ретко изла-
гани и углавном непотпуно публиковани у пратећим каталозима. Због 
тога су остали скоро потпуно непознати стручној јавности, што је, како 
је ауторка приметила, довело до тога да многа вредна остварења поје-
диних аутора изостану са многих изложби или монографских студија.
Свесна да искључиво музеолошка обрада предмета из збирки није до-

вољна за разумевање ове изузетно вредне уметничке и културне баштине, 
ауторка је, идући трагом савремених студија културе, себи као други ва-
жан задатак поставила реконструкцију личне историје Милана Стојими-
ровића и формирања његових колекција. Тако се већ након уводног по-
главља читаоци детаљно упознају са личношћу овог значајног дародавца 
и његовом улогом у политичком и културном животу Смедерева и Југо-
славије. Замишљено као комбинација професионалне и интелектуалне 
биографије овог познатог новинара, писца, политичара и колекционара, 
прво поглавље доноси увид у животни пут Милана Стојимировића. Ње-
гова богата радна биографија је обухватала публицистичку делатност 
у значајним београдским, смедеревским и скопским листовима, место 
дописника одељења за штампу при Министарству иностраних дела у 
Берну и Централног пресбироа у Скопљу. Политичка каријера Милана 
Стојимировића почела је победом на изборима за народног посланика 
за Подунавски срез; током окупације земље заузимао је високу функцију 
директора Државне архиве у Београду. Због места главног уредника бео-
градског листа „Обнова“ током дела 1941. године, после Другог светског 
рата је проглашен народним непријатељем и осуђен на петнаест година 
тешке робије и губитак грађанских и политичких права. Сва имовина му 
је конфискована, а уметничке, археолошке и етнолошке предмете које 
је пасионирано скупљао дуги низ година и које је намеравао да „остави 
народу“ у форми музеја доспеле су у састав Народног музеја у Смедереву 
основаног 1950. године. 
Снежана Цветковић је велику пажњу посветила јавном деловању Ми-

лана Стојимировића. Оно је, може се рећи, било од пресудног значаја 
за изучавање Стојимировићеве оставштине као целине, будући да је он 
у њега укључио своја интересовања за националну и локалну историју, 
као и познавање и љубав према уметности. Милан Стојимировић је ак-
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тивно радио на унапређењу културног живота у свом родном Смедереву, 
посебно од времена када је постао народни посланик. Прва иницијатива 
за оснивање Музеја у Смедереву потекла је управо од њега, а његове на-
предне идеје о конзервирању Смедеревске тврђаве и њеној ревитализа-
цији са изградњом спортских терена и позоришта под отвореним небом 
су актуелне и данас. Стојимировић је, осим тога, предузимао мере за 
израду иконостаса и живописа храма Светог Георгија у Смедереву, а та-
кође је заслужан и за постављање спомен-бисте Димитрију Давидовићу у 
парку у центру града, поводом стогодишњице смрти овог прослављеног 
првог српског новинара из епохе Милоша Обреновића. Након изласка 
из затвора, Милан Стојимировић наставља са списатељским радом и 
под псеудонимом објављује низ чланака и фељтона и, упркос потпуној 
маргинализацији, наставља борбу за очување споменичке баштине. Ње-
гова брига о смедеревском Музеју наставила се још током издржавања 
казне у Сремској Митровици, када је отпочео преписку са управником 
Музеја, а непрекидно је трајала до смрти, 1966. године. Та брига је круни-
сана тестаментом, којим је Музеју завештао легат од тридесет и четири 
предмета, чиме је његов допринос музејском фонду био у потпуности 
заокружен.
У следећем поглављу Снежана Цветковић пружа систематски увид 

у колекционарску праксу Милана Стојимировића. Из ње се види да су 
збирке конципиране да представљају саму личност колекционара, његов 
друштвени статус припадника елите и интелектуални идентитет засно-
ван на космополитском хуманистичком образовању и високо развијеном 
свешћу и о локалној и о националној прошлости. Вредне предмете Ми-
лан Стојимировић је доносио са својих честих путовања у иностранство, 
а боравак у Скопљу између 1930. и 1935. године је, како ауторка истиче, 
био пресудан за формирање његових колекција. Садржај његових збир-
ки открива фино однеговану љубав према „старинама“ и „лепом“, срећно 
спојену са интересовањем за националну историју, која је уз вредновање 
локаног наслеђа била део личног идентитета. Идентификујући Милана 
Стојимировића као колекционара „комплексног типа“, ауторка сагледава 
Стојимировића – колекционара, кроз призму његовог богатог друштве-
ног живота. Она даје уопштену слику његовог непосредног окружења и 
интелектуалне климе коју су стварали његови бројни пријатељи: сли-
кари, песници, архитекти, али и потомци старих и угледних породица, 
често блиских династијама Карађорђевић и Обреновић.
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Антикварске склоности, љубав према историји и уметности, у потпу-
ности су изражене у разноврсној структури збирки Милана Стојимиро-
вића. Тако се међу њима, у Историјском одељењу Музеја, осим уметнич-
ких премета, налази вредна колекција античке пластике пореклом из 
Македоније, али и са локалитета из Смедерева, предмети од непроцењи-
вог значаја за националну историју, затим колекције накита и металног 
и дрвеног покућства, данас у Етнографском одељењу Музеја.
Предметима у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву посвећено 

је последње и највеће поглавље. Ауторка детаљно и прецизно описује 
збирке Одељења, у којима готово половина музеалија (од укупно 486) 
потиче из предратне приватне колекције Милана Стојимировића. Сви 
предмети су систематизовани и подељени у Збирку ликовне уметности, 
Збирку икона, Збирку црквених ствари и Збирку примењене уметности. 
У Збирци ликовне уметности данас се налази највећи број предмета (126) 
из оставштине Милана Стојимировића, па је сразмерно томе њој посве-
ћена и највећа пажња. Након што пружа увид у историјат Збирке, Сне-
жана Цветковић анализира колекционарску активност овог дародавца. 
Она истиче да је Стојимировић био вођен „критеримумима личног укуса 
и личног осећања вредности уметничког дела“, који се препознаје као 
елитистички афинитет ка академском реализму. Идући трагом записа 
самог Стојимировића о уметности, како његовог Дневника, тако и ли-
ковне критике које је објављивао у листу Вар ар, ауторка оцртава његов 
делимично конзервативан приступ уметности. Он се одражава највише 
у делима насталим на иницијативу самог Стојимировића. Ту долази до 
изражаја лик Милана Стојимировића као поручиоца и мецене, највише 
присутан у породичним портретима, који чине посебну целину унутар 
збирке. „Дух академског реализма“ присутан је у овим делима, иако су 
их сликали и вајали уметници различитих генерација и ликовног изра-
за. Међу њима, како запажа Снежана Цветковић, има и осредњих, али и 
готово капиталних дела наше уметности. Ту се налазе портрети Милана 
Стојимировића, као и портрет његове мајке од Лазара Личеноског, затим 
портрет Миланове старамајке, који је поручен од другог, знатно тради-
ционалнијег македонског уметника Ђорђа Зографског, затим портрет 
ујака М. Ј. Стојимировића и чувеног београдског неуропсихијатра др 
Душана Стојимировића, чешког уметника Франте Малија. Још један свој 
портрет, као и портрет свог оца Милан Стојимировић је поручио од ру-
ског сликара Бориса Шаповалова. У овој целини колекције уметничких 
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дела, свакако се издваја бронзано попрсје Катарине Вучковић–Стојими-
ровић, аутора Ђорђа Јовановића, изузетно успело дело, које је, нажалост, 
изостало из монографских студија о једном од првих српских вајара.
Међу многим другим породичним портретима посебно се својом 

уметничком вредношћу истиче портрет Милана Стојимировића, од 
Марка Челебоновића. Стојимировић је био велики поклоник Челебо-
новићевог сликарства и редовни посетилац његових изложби, што зајед-
но са великим бројем слика Лазара Личеноског и Николе Мартиноског, 
сликара који се сматрају пионирима модерне македонске уметности и 
чија дела представљају „најкомплексније целине“ саме колекције, упу-
ћује на сложеност самог Милана Стојимировића као колекционара. Он 
је, с једне стране, био склон конзервативном и „класичном“ у уметности, 
али истовремено и присталица тада актуелног модернизма. То потвр-
ђује и „најконзистентнија и најсистематичнија“ целина саме колекције 

– збирка слика прве половине 20. века, међу којима су заступљена, осим 
наведених дела Челебоновића, Лазара Личеноског и Николе Мартино-
ског, и дела Антона Хутера, Јарослава Кратине, Емануела Муановића, 
Љубомира Ивановића, Михаила Петрова и Василија Цице – Попови-
ћа. Ауторка препознаје остварења ове групе уметника – школованих у 
Паризу и окупљених око београдског атељеа Лазара Личеноског – као 
најзначајнији део Збирке, која показује Стојимировићево добро разу-
мевање савремених токова европске и српске уметности. Многа од ових 
дела представљају изузетна остварења, која се „могу уписати у антологију 
српског сликарства прве половине 20. века“.
Поред стилске анализе и историчарско-уметничке евалуације поједи-

них дела из ове Збирке, вредно је напоменути веома успеле идентифи-
кације посебних целина унутар колекције. Тако је, поред већ поменуте 
галерије породичних портрета и слика прве половине 20. века, важно 
истаћи скулптуре, слике и графике владара двеју династија нововековне 
српске државе, Карађорђевића и Обреновића, као и историјских лично-
сти из времена Првог српског устанка. Настанак многих од ових дела је 
иницирао лично Милан Стојимировић, показујући свест о чувању на-
ционалног историјског сећања. Жеља за спасавањем баштине као један 
од главних мотива његове колекционарске страсти, види се из његовог 
настојања да се сачувају вредни предмети кнез Михаиловог двора Иван-
ке у Словачкој, из кога потиче и фотографија Анасатаса Јовановића са 
прославе педесетогодишњиве Таковског устанка под Таковским грмом 
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са аутограмом Јулије Обреновић. Љубав према локалној историји се у 
Стојимировићевој збирци одражава сликама Арсенија Петровића, пор-
третима знаменитих Смедереваца, Антонија Протића и Старе Смедерев-
ке. Посебну целину представљају дела страних уметника, међу којима 
су свакако највреднија остварења румунског уметника Николаја Енеје и 
популарног бечког портретисте Јожефа Копаја. Збирци ликовне уметно-
сти припадају и реплике римских скулптура из Музеја у Напуљу, до којих 
је Стојимировић дошао захваљујући посредовању Јована Дучића и ита-
лијанског министра спољних послова. Као последње, у овој Збирци се 
налазе и многа дела чији аутори нису идентификовани, али и невелики 
број дела самог Милана Стојимировића, који се и сам окушао као сликар. 
Следећа по значају је Збирка икона, која броји 85 предмета. Поред 

музејског историјата саме збирке, ауторка пружа преглед њеног садр-
жаја. Многе вредне иконе је Стојимировић добијао од својих пријатеља, 
од којих се по вредности издваја чудотворна ктиторска икона Печер-
ског манастира у Кијеву „Успење Пресвете Богородице“, с краја 17. века. 
За набавку икона одлучујући је био боравак Стојимировићев у Скопљу 
тридесетих година прошлог века, што је сигурно и одредило садржај ове 
колекције. У њој се налазе углавном иконе са ширег подручја Балкана 
настале у периоду од 17. до 20. века, чији су аутори зографи и иконопи-
сци српског, руског, грчког, бугарског, украјинског и румунског порекла. 
Осим зографске традиције иконописа, у овој збирци се налазе и иконе 
које припадају италокритској и бококоторској школи, као и епохи Бран-
ковеану. Преостале две збирке, иако по броју скромне (Збирка црквених 
ствари има 18, а Збирка примењене уметности само 2 предмета), „имају 
особине реткости и посебности“. То се свакако може прихватити у слу-
чају писаћег стола кнеза Михаила Обреновића, који је у Музеј стигао 
тестаментом дародавца.
Након поглавља посвећеног Легату Милана Стојимировића, завешта-

ног тестаментом, закључних разматрања и списка извора и литературе, 
следи каталог Збирки Уметничког одељења. Јасан и прегледан, са умет-
ницима поређаним по азбучном реду, каталог садржи биографске по-
датке уметника са пратећом литературом, као и податке сваког дела, са 
историјатом излагања и литературом о делу. Дизајн каталога и прелом 
текста, као и квалитетне илустрације у боји, у знатној мери олакшавају 
преглед збирки, истовремено значајно доприносећи општем повољном 
утиску ове публикације.

Z04-253-260 - Mitrovic.indd   258Z04-253-260 - Mitrovic.indd   258 20.3.2013   09:06:3920.3.2013   09:06:39



259

С  Ц , О  М  Ј  С …

Имајући у виду штуре податке из инвентарних књига Музеја које је 
имала на располагању, задатак који је Снежана Цветковић себи постави-
ла је захтевао велики напор. Рад који је она са успехом обавила и који је 
сада доступан јавности је био заснован на дугогодишим истраживањима, 
која су обухватила прикупљање података из великог броја необјављених 
и објављених извора, новина и часописа, консултацију стручне литера-
туре, као и сарадњу са значајним бројем националних установа културе.
Снежана Цветковић је систематски, са високом професионалном од-

говорношћу и стручним ауторитетом приступила реконструкцији остав-
штине Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу сме-
деревског Музеја. Текст је писан стручним језиком и одмереним тоном, 
какав је оваковој врсти публикације и више него примерен. Ауторка се 
није превише упуштала у интерпретацију појединих дела, нити самог 
Милана Ј. Стојимировића и његове колекције као културног феномена. 
Задржавајући пажњу на чињеницама и добро уоченим појединостима, 
Снежана Цветковић је приступила Оставштини Милана Јованоића Сто-
јимировића као јединственој целини. Не одвајајући личност колекци-
онара од његових збирки, она је отворила могућност да се предмети 
Стојимировићевих колекција не посматрају само у њиховом актуелном 
музеолошком окружењу, одвојеном од друштвене стварности у којој су 
настали, већ да се сагледају као целина која се може разумети у контексту 
времена у којој је формирана. Снежана Цветковић је показала да, управо 
на овакав начин сагледана, оставштина Милана С тојимировића далеко 
надилази локални значај. Она представља једну од репрезентативнијих 
уметничко-историјских целина у нашој средини и као таква заслужује 
да заузме  важно место нашој културној историји.
Након окончања Другог светског рата реваншизам нових власти пре-

ма Милану Стојимировићу као истакнутом појединцу и угледном јав-
ном раднику је имао за последицу његову потпуну маргинализацију и 
систематско заборављање. Његова рехабилитација и увођење у званично 
јавно сећање је започело 2000. године у самом Смедереву, када је у ло-
калном недељнику Сме еревска се мица  излазио фељтон „Знаменити 
Смедеревац – Милан Јовановић Стојимировић“. Том приликом Снежа-
на Цветковић је као кустос Музеја у Смедереву објавила низ текстова о 
оставштини овог колекционара. Две године потом, смедеревске установе 
културе – Музеј у Смедереву, Народна библиотека и Историјски архив – 
заједно приређују изложбу „Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу“. 
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То је био пионирски покушај да се публици представе највреднији експо-
нати из богатих Стојимировићевих колекција. Следеће, 2003. године, на 
згради Музеја је постављен бронзани медаљон са ликом М. Ј. Стојими-
ровића, као човека заслужног за оснивање и састав збирки овог музеја. 
Снежана Цветковић је овим каталогом значајно допринела разумевању 
његове улоге у предратној култури Србије и Југославије, па се он може 
сматрати и као завршна фаза у коначној рехабилитацији и заслуженој и 
стручној ревалоризацији личности Милана Стојимировића.

Белешка о aутору:
Мр Катарина Митровић, кустос
Историјски музеј Србије

Z04-253-260 - Mitrovic.indd   260Z04-253-260 - Mitrovic.indd   260 20.3.2013   09:06:3920.3.2013   09:06:39



Z04-253-260 - Mitrovic.indd   261Z04-253-260 - Mitrovic.indd   261 20.3.2013   09:06:3920.3.2013   09:06:39



CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

93/94

СМЕДЕРЕВСКИ зборник / за издавача
Татјана Гачпар. – 2006, бр. 1 – . –
Смедерево (Омладинска 4) : Музеј у Смедереву, 2006 – 
(Смедерево : New press). – 24 цм

ISSN 1452–7111 = Смедеревски зборник
COBISS.SR–ID 136142860

Z04-253-260 - Mitrovic.indd   262Z04-253-260 - Mitrovic.indd   262 20.3.2013   09:06:4020.3.2013   09:06:40



<<
  /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


