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Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11060, Београд, Србија 

 
Резиме: За истраживаче историје Астрономске опсерваторије веома интересантно а 
недовољно познато питање је, да ли се, и ако јесте до када, Милан Недељковић 
бавио проблемом Опсерваторије после пензионисања 1924. године, а пре доласка 
његовог наследника на месту управника Војислава Мишковића 1926. године. Ово 
питање осветљавамо са до сад непознатим писмом које презентујемо у овом раду, а 
које је Недељковић 16. јуна 1925, упутио министру Просвете, бринући се за 
интегралну испоруку поручених инструмената за Опсерваторију, која је у једном 
моменту доведена у питање. Из писма сазнајемо и ко му је у тој бризи за 
Опсерваторију и инструменте, нарочито залагањем у Берлину, значајно помогао. 
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Кад је 7. августа 1922. године Милан Недељковић (1857-1950), оснивач и 

управник Астрономске опсерваторије у Београду, дописом АО, бр. 683 (или 
АЈ 66/Пф2) обавестио ректора Београдског универзитета: "... пошто сам 
успео, да на рачун репарација добијемо од првих немачких конструктора све 
инструменте, како за целокупну астрономију, тако и за целокупну 
метеорологију са аерологијом", чијим ће монтирањем то бити једна "потпуно 
модерна велика астрономска и метеоролошка опсерваторија (аеролошка и 
аеродинамичка), као она у Потсдам-у, Неубабелсберг-у итд., имајући 
истоветне инструменте", те кад су, већ током прве половине 1923. године, 
неки од њих почели да пристижу у Београд, није ни сањао да ће бити 
прекинут у највећем јеку послова око испоруке, пријема и смештаја 
инструмената, а потом и подизања опсерваторије, једном речју у остварењу 
животног сна, и бити послан у пензију.  

Управо овај период његовог живота по одласку у пензију и повлачењу у 
тада још увек незавршену кућу у винограду на Дедињу, где се бавио 
"гајењем воћака и ружа", за историчаре астрономије, с обзиром да о њему 
готово да нема писаних извора, веома је интересантан. Посебно их је 
занимало какав је даљи био његов однос према Опсерваторији, да ли ју је 
некад посетио, његов однос према наследнику Војиславу Мишковићу (1892-
1976), итд.  
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Из до сада познатих докумената знали смо да је једно време по 
пензионисању почетком 1924, водио бригу о порученим инструментима; 
један део ових непознаница решила је Војкица Протић Бенишек (2002) 
откривши и једно (његово) писмо које је он 10. јула 1924, дакле после 
пензионисања, упутио свом наследнику Мишковићу, као одговор на писмо 
које му је претходно овај упутио. Овим радом ћемо сазнања о његовој 
великој бризи за поручене инструменте, тиме и за Опсерваторију, са 1924.  
померити дубоко у 1925. годину. Остаје нерешено питање, да ли је Милан 
Недељковић икада посетио нову Астрономску опсерваторију коју је 
Војислав Мишковић, на основу инструмената које је он обезбедио, подигао 
на Лаудановом шанцу? 

Милана Недељковића, министар просвете Миша Трифуновић "ставља у 
пензију" 30. јануара 1924, а са Опсерваторије је дефинитивно отишао 6. јула 
1924. године. Иако су му овим чином изневерена очекивања да ће подићи 
највећу и најмодернију опсерваторију на Балкану, једну од највећих и у 
Европи, Недељковић, веома забринут за даљу судбину поручених 
инструмената као и за саму Опсерваторију, налази снаге да на дан одласка 
напише два писма министру просвете (Јанковић, 1989). У једном га уверава 
да се Опсерваторија "мора организовати у самосталну научно - практичну 
институцију Краљевине", а у другоме га моли да све одлуке - закључени 
уговори о испорукама инструмената - остану на снази, у ком се циљу он 
ставља на даље располагање. 

Шта више, 29. септембра 1924, он одлази лично код председника Владе, 
Љубе Давидовића, да би му предао писмо у којем га информише да велики 
астрономски инструменти још нису испоручени, да су чак дошли у питање, 
те му предлаже, да он лично још једном оде у Берлин и Париз, да поради по 
том питању. Тек тада је, уосталом као и Давидовић, сазнао да је 
Министарски савет у међувремену донео одлуку, "не зна се на чији 
подстрек", "да се сви уговори Опсерваторије само утолико изврше, уколико 
су суме исплаћене, а остатак се поништава у корист државе".  

Као пензионер, Недељковић је, према Јанковићу, до краја 1924. године 
искористио још једну, незваничну  прилику, да поради на интегралној 
испоруци поручених инструмената. 

Наиме, искористио је одлазак професора Новаковића у Берлин (Јанковић 
не каже о ком је Новаковићу реч нити кад је ишао у Берлин), па му је дао 
званични списак поручених инструмената, с молбом да се заузме како би се 
сви потписани уговори обновили, "што је он са успехом за највећи део 
поруџбина и извршио".  

Историчар наука Ненад Јанковић (1989), даље каже да "Са овим 
Недељковић престаје бринути о Опсерваторији". 

Међутим, није било тако!  
У архиви Астрономске опсерваторије пронашли смо фотокопију писма 

које је Милан Недељковић, готово пуну годину дана касније, веома забринут 
за уговорене а неиспоручене инструменте за Опсерваторију, 16. јуна 1925. 
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године упутио министру Просвете. Документ писан писаћом машином, на 
коме је залепљена и таксена марка од 5 динара, заведен је у деловодник 
Министарства просвете под ознаком 0-7 П. Бр. 7366, 17. јуна, испод које се 
као Начелник општег одељења потписао Димитријевић. Документ је очито 
неко са Опсерваторије пронашао у (вероватно) Архиву Југославије, али га 
није искористио за публиковање (нема га у публикацији Астрономске 
опсерваторије бр. 77, Милорада Ђокића: Документи Астрономске 
опсерваторије Универзитета у Београду 1925-1941, где би по години 
настанка и важности требало да се налази), што ево сада, са доста 
закашњења чинимо: 

 
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ  
 
Као што се из приложеног Извештаја Опсерваторије (овде је руком 

дописано 'табак 8 и 9') види, ја сам за Опсерваторију, према одобрењу 
Господина Министра (Светозара) Прибићевића и Господина Министра 
(Момчила) Нинчића, а потпомогнут у Паризу од г. Мате Бошковића, 
извршио дефинитивне погодбе инструмената и других потреба за велику 
Централну Опсерваторију Краљевине (астрономску, метеоролошку и 
физичку), а на рачун репарација. Све ове погодбе биле су до краја Јула 
месеца 1923. год. од стране репарационе Комисије у Паризу одобрене и од 
Рајхскомесара примљене и дате у израду, авансирајући исте по 25% од 
уговорене цене. 
За ове поруџбине ја сам доцније чинио све, што је у мојој могућности 

било, да оне све остану у снази, не примајући нити одобравајући ма какву 
измену у поруџбини. (На левој маргини испред ове реченице руком је 
дописао "прилози испорука 1. и 2.) Тако сам ја схватио своју дужност другог 
потписника, прописно законски закључених уговора и строго коректно 
погађаних за Опсерваторију, (подвукао М. Недељковић) буди нарочито 
наглашено. 
После мога пензионисања ове моје наруџбине за Опсерваторију не само 

што нису биле извршене, већ су из разлога мени непознатих, небрањене ни од 
кога, просто анулиране. Али срећом г. проф. Др. Милета Новаковић, ових 
дана у Берлину повратио их је у живот, и оне се све осим поруџбина 
астрономских инструмената наручених код фирме Карл Цајс у Јени имају 
извршити за Опсерваторију. 
Међутим, да би Централна Опсерваторија Краљевине, инструментално 

снабдевена, могла заузети достојан ранг између Опсерваторија Европских 
Држава, и прибавити прво место на Балкану - што је у своме акту од 15. 
децембра 1922. год., Министар Господин Прибићевић нагласио Министру 
Господину Нинчићу - неопходно је потребно: да се и поруџбина 
астрономских инструмената код фирме Карл Цајса поврате у живот у 
смислу већ закљученог и пласираног уговора C. 319 (овај уговор односио се 
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на испоруку великог рефрактора), на основу којега је пом.[енутој] фирми већ 
исплаћено 25% од погођене цене у Зл. М. 1100,875. 
Нарочито примећујем, да ова велика поруџбина првокласних 

астрономских инструмената, какве имају само велике Немачке 
Опсерваторије, неће бити ове године изграђена, већ тек 1927. год. јер је рок 
од две године поставила сама фирма за испоруку поручених објеката. 
Молим Господина Министра, да и овог пута узме у заштиту 

Опсерваторију и својим предлогом Министарском Савету: да се и ова 
погодба оснажи, допринесе већ изјављеној жељи, да наша Опсерваторија 
заузме прво место на Балкану - не пропуштајући ову јединствену прилику за 
њено инструментално снабдевање, која ако овог пута не буде искоришћена, 
чекаће годинама да дође до својих астрономских инструмената. 

 
16. Јуна 1925. год.                                                                    Учтив 
        Београд.                                                             проф. Милан Недељковић 
                                                                                              (потпис руком) 
Руком је дописано и: 
У прилогу један извештај Опсерваторије. 
 
Поставља се питање: у чему је значај овог документа? 
Презентовањем садржаја овог до сада непознатог документа, нисмо 

открили ништа посебно битно што до сада нисмо знали, али он нам ипак 
доноси неколико нових значајних момената везаних за испоруку 
инструмената, Опсерваторију и Недељковића, после његовог пензионисања.  

Као прво, овај документ, границу Недељковићевог заузимања за 
Опсерваторију после пензионисања, у односу на досад познату, помера чак 
на 17 месеци после пензионисања, односно, на још девет месеци после 
његовог заузимања за Опсерваторију код председника Владе Љубе 
Давидовића.  

Друго, из овог Недељковићевог писма сазнајемо да је професор 
Новаковић (како га наводи Јанковић), пуним именом заправо проф. др 
Милета Новаковић. Он је приликом одласка у Берлин, вероватно по неким 
другим питањима, по Недељковићевој молби са собом понео и списак 
званичних уговора за испоруку инструмената Опсерваторији, од којих су 
неки већ били доведени у питање, како би их својим знањем, залагањем и 
угледом све обновио, што је он тамо са успехом и урадио. С обзиром да је са 
успехом завршио обнову уговора и тако значајно придонео интегралној 
испоруци бројних и веома значајних инструмената за каснији развој 
Астрономске и Метеоролошке опсерваторије, али и још неких института 
који су користили поручене инструменте, ред је да о овом човеку кажемо 
нама неколико познатих података.  

Проф. др Милета Новаковић (1878-1940) био је професор Правног 
факултета у Београду, стручњак за међународно право, из ког подручја је 
написао више студија: Међународно изборно суђење од XII до XV века, 
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Будућност Србије, Друга хашка конференција мира, Србија и Дунавско 
питање, Друштво народа, Основи међународног јавног права, итд. 

Треће, ово писмо нам на најбољи начин још једном потврђује његову 
огромну бригу за даљи развој астрономске и сродних јој наука у Србији, те 
колико му је било стало да Централна опсерваторија Краљевине  заузме 
"достојан ранг између Опсерваторија Европских Држава", и буде највећа на 
Балкану. 

Ово писмо најзад сведочи и колико је Недељковић био спреман, до 
бескраја, готово до самопонижења, да моли за добробит Опсерваторије. 

Коначно, оно указује колико је он, за разлику од многих других, био 
свестан да је његова идеја де се набаве инструменти на рачун ратних 
репарација била непоновљива прилика за Опсерваторију, па месијански 
упозорава министра, посредно и Министарски савет, да не пропусте "ову 
јединствену прилику за њено инструментално снабдевање, која, ако овог 
пута не буде искоришћена, чекаће годинама да дође до својих астрономских 
инструмената". 

Кад је упозорио "чекаће годинама", Недељковић је у упозорењу министру 
био веома обазрив; ми би се, на основу следа свих каснијих дешавања и 
грађе која о томе говори, усудили закључити: да ова прилика, 
Недељковићева замисао, није тада искоришћена и инструменти набављени, 
Астрономска опсерваторија, односно астрономска наука у Србији, никад не 
би имале улогу и место међу институтима и природним наукама у Србији 
(некад Југославији) које сада заузимају. О улози и месту у Свету, да и не 
говоримо. 
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MILAN NEDELJKOVIĆ AND HIS CARE FOR COMMISSIONED 
ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AFTER RETIREMENT 

 
      For researchers of the history of Astronomical Observatory of Belgrade, the very 
interesting, but insufficiently known, question is, whether, and if yes until when, Milan 
Nedeljković occupied himself with  Observatory after retirement in 1924, and before the 
arrival of his successor on the position of the head, Vojislav Mišković, in 1926. This 
question is clarified with the, until now unknown, letter, presented in this work, sent on 
16th of June 1925, to the Minister of Education, by Milan Nedeljković, concerned for the 
integral delivery of commissioned instruments for Observatory, which was questioned at 
one moment. The letter inform as well, who helped him significantly, particularly with his 
pleading in Berlin. 
86 
 

 


	Serbian abstract
	English abstract


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


