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сновни циљ овог текста је оцена могућности за ефикасно шире-
ње тржишта приватних здравствених осигурања на територији 

Републике Србије, као и социјални и економски импакт који би имала 
експанзија овог тржишта. Добро приватно здравствено осигурање, ње-
гова сарадња и партнерство са државним здравственим осигурањем, 
као и уклањање бирократских препрека за ширење тржишта приватног 
здравственог осигурања допринеће бољем здравственом систему, б-
ољим услугама у здравству, повећању здравља, радних способности, 
богатства, а самим тим и економије и социјалне структуре целе државе. 

Кључне речи: здравствено осигурање, социоекономски развој, при-
ватно здравствено осигурање, осигуравајуће компаније 

Увод 
 

раво на здравствену заштиту је универзално људско право и може се сма-
трати тековином савременог друштва и ознаком да је друштво цивилизова-

но. Стога се у већини земаља сматра обавезним и остварује се путем обавезних 
видова здравственог осигурања. На њих се обавезује сама држава својим прописи-
ма, као дугом који се грађанима враћа због њиховог држављанства, плаћања поре-
за и осталих обавеза и дужности које грађани имају према држави (служење војске 
и слично). У највећем броју случајева овде је реч о осигурањима које је основала 
сама држава, али није реткост срести ни осигурања чији су оснивачи здравствене 
установе, групе грађана и синдикалне организације. Иако се здравствено осигура-
ње које пружа држава данас сматра као нешто уобичајено и очекивано, није увек 
било тако. Настанак здравственог осигурања и здравствене заштите везује са за 
радничке покрете из друге половине деветнаестог века. И данас у већини земаља 
синдикати, путем својих овлашћених представника, играју значајну улогу у ствара-
њу државне политике здравствених осигурања.  

Имајући у виду чињеницу да обавезно здравствено осигурање у Републици Србији 
не може да пружи све услуге свима, што је случај и у већини земаља на свету, јавља 
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се потреба за увођењем алтернативних облика здравственог осигурања. Приватно 
здравствено осигурање, као једна алтернатива, полако улази у систем здравствене 
заштите Републике Србије, али још увек није развијено на очекивани начин. Управо 
ће у овом раду једним компаративним поступком бити сагледан утицај развоја приват-
ног здравственог осигурања на укупан социо-економски развој Републике Србије.  

Историјски контекст обавезног здравственог осигурања 
Након завршетка Другог светског рата већина источноевропских земаља потпа-

ла је под утицај СССР-а и увела социјалистички друштвени систем, а целокупни си-
стем здравствене заштите и здравственог осигурања моделован је према совјет-
ском моделу. Овај модел је, са друге стране, био изграђен према идеји по којој је 
целокупно становништво обухваћено правом на бесплатну здравствену заштиту по 
моделу обавезног здравственог осигурања. За то време у Енглеској и Италији 
функционисали су системи „националних здравствених служби”, којима је, такође, 
било обухваћено целокупно становништво. То је један од система којим се постиже 
да се формирају стубови одговорне социјалне државе.  

Али, осигуравајуће куће су након Другог светског рата уочиле да је потенцијал-
ни профит нарастао управо у сектору здравственог осигурања, па се у високора-
звијеним земљама све чешће појављују различити облици добровољног осигура-
ња. У највећем броју случајева реч је о осигурањима која подразумевају већи обим 
и већи стандард здравствених услуга (тзв. паралелна здравствена осигурања) и 
осигурањима оних права која нису обухваћена обавезним здравственим осигура-
њем (тзв. додатна здравствена осигурања). Такође, нису ретки ни такви осигурава-
јући системи који у потпуности замењују државна осигурања. [1]  

Међутим, цео систем здравствене заштите има неколико озбиљних потешкоћа. Је-
дан од суштинских проблема с којим се Европа у целини суочава јесте старење ста-
новништва. Ова околност је условила да се почне са променом размишљања у прав-
цу модела за основно обезбеђење друштва. Основни проблем је у томе што је сваке 
године све мање радно способних особа, а са друге стране све мање радника уплаћу-
је у државне здравствене фондове. Тежња за продужењем радног века, као једна од 
мера којом се покушава избећи велики број пензионера, спречава многе младе људе 
да ступе у радни однос и постану уплатиоци у социјалне програме као што је здрав-
ствено осигурање. Додатни проблем у последњих пет година представљају и буџет-
ски дефицити. Они приморавају владе погођених земаља на буџетска смањења, што 
опет умањује квалитет и расположивост државне здравствене заштите. Каснија раз-
матрања показују да сви ови изазови доводе до озбиљних последица и иницирају раз-
мишљања о ланчаним реакцијама које изазива свака промена у ланцу. 

Наиме, у старом систему, током већег дела 20. века, централна Европа је дожи-
вела, било под утицајем социјалистичког модела, било под утицајем совјетског мо-
дела, да је скоро сваки грађанин био покривен здравствени осигурањем, у којем је 
постојао поступак прерасподеле. У овом поступку активни запослени су плаћали 
одређене доприносе држави која је то прерасподељивала на радно неспособна ли-
ца (болесне, старе, унесрећене, децу). То се називало „генерацијским уговором” и 
представљало је базу социјалног осигурања. [2] 
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Суштина је била у обавезности здравственог осигурања, којим су се спречавале 
малверзације у систему здравстевног осигурања, што је подстицало кориснике да 
размишљају у правцу обавезности коришћења ове услуге. Дакле, сам принцип био је 
да добростојећи, тј. они који имају стални извор прихода, уплаћују у фонд здравстве-
ног осигурања за оне који су „мање срећни” како се каже у англосаксонској литерату-
ри, тј. за оне који немају стално примање или им је стално примање на минимуму.  

Може се закључити да је овим системом целокупна привреда остваривала про-
фит, и то у знатној мери. Главна чињеница коју конзервативци и либертаријанци 
нису никада увидели јесте да чак и најслабије плаћени радник може да добије аде-
кватну лекарску негу и да буде, као порески обвезник, поново на располагању и 
радно способан. Управо је супротно било некада: многи радници у старој Британи-
ји, рецимо, или данас у САД, имали су велике шансе да у случају болести постану 
неспособни за рад или да умру и да тако оштете цело друштво за радну снагу. У 
Великој Британији проблем је био што послодавци и држава нису обраћали пажњу 
на то, јер су имали проблеме са високим наталитетом, због чега су слали становни-
ке у колоније из пренасељених британских градова. Дакле, тада старење становни-
штва није био примаран проблем, већ је ситуација била налик на ону у исламским 
земљама, Африци или Индији, где је мноштво младих било неквалификовано , па 
је и интерес послодаваца да уведу здравствено осигурање био мали, пошто је рад-
не снаге било у изобиљу. Као додатна предност може се навести да су људи и њи-
хове породице били сачувани. Очување људских живота допринело је да се повећа 
потражња за намирницама, одећом, обућом, робом и услугама, а то је опет изазва-
ло повратни ефекат у којем је цела економија добила нови замајац. Имати радну 
снагу очуваног здравља, која жели да ужива у потрошачким добрима, значи имати 
потенцијалног потрошача, а то је интерес сваког произвођача и даваоца услуга, 
што условљава развој потрошачког друштва и раст броја клијената. 

Стање обавезног социјалног осигурања 
на простору источне Европе 

Промене које су се догодиле на просторима источне Европе 90-тих година два-
десетог века, после почетка транзиције, драстично су пореметиле друштвену кохе-
зију и стабилност већине држава, што је оставило последице до данас. Међу овим 
државама су и неке чланице ЕУ, попут Румуније, Бугарске, Летоније, Литваније и 
других. Неке од најзначајнијих промена тог периода су: 

– честе селидбе, рад у иностранству, исељавање због лоших (погоршаних) жи-
вотних услова у матичној земљи због процеса транзиције или просто мобилност 
радне снаге у глобализованом свету; 

– укидање радника на одређено време и замењивање хонорарним радницима, 
на које се не плаћају доприноси; 

– растуће очекивање животног века, и све већи број пензионера. Они су искљу-
чиво примаоци надокнаде, а додатно су склонији болестима. Проценат, тј. однос 
радника и пензионера је све мањи и све више се креће у корист пензионера; 

– смањење наталитета, опада број лица која плаћају доприносе; 
– смањени приходи од социјалног осигурања. 
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У скоро свим сферама и у готово свим земљама дошло је до негативних ефека-
та реформи, а већина грађана, осим крупног бизниса, сматрала је и сматра ове ре-
форме непријатељскима по себе.  

Иако је државна здравствена заштита суштински добра и неопходна, она има и кон-
траефекат на крхку и глобализовану светску привреду у којој су сви играчи на тржишту 
међусобно повезани и сваки удар се брзо преноси. У глобализованом свету нема могућ-
ности за изолацију, а и незамислива је без прекограничне сарадње. Тамо где је социјално 
осигурање дефинисано као државни монопол, или по налогу државе, успорава или спре-
чава јефтине приватне иницијативе здравственог сервиса, она на осетљив начин омета 
механизам привреде, који је данас незамислив без прекограничних активности. [3] 

Међутим, данас се отварају нове могућности у целој причи око здравствених оси-
гурања. Појављују се нове структуре становништва, богатих грађана и успешних поје-
динаца, који представљају стручњаке неког успешног предузећа или менаџере неког 
успешног предузећа са филијалама у иностранству. Та предузећа, које плаћају 
огромне суме за порезе (а при том хиљадама становника широм разних региона дају 
радна места) имају моћне појединце као своје запослене и када се они разболе нај-
чешће не желе да сатима чекају у државним амбулантама (време је новац). Они, та-
кође, нису склони да попуњавају формуларе и да се шетају унаоколо да би добили 
јефтине препарате. При том, не желе да воде кореспонденцију са националним би-
рократама у социјалним службама у домовини и земљи запослења, јер то захтева 
много времена, а време је за њих најважније. Они траже осигураваче који раде ин-
тернационално и транснационално. Овакви људи ће радо платити већу месечну пре-
мију осигурања да би уштедели време и добили најбољу услугу за себе. [4] 

У напреднијим земљама социјално осигурање сарађује са приватним здравственим 
осигурањем, и то тако што углавном држава плаћа основно здравствено осигурање, док 
приватно осигурање сноси остале трошкове. Како се у Аустрији и Немачкој законски сма-
тра да свако мора да буде осигуран, то значи да се држава и приватници „отимају” око 
високоплатежних пацијената: адвоката, нотара, итд. У погледу квалитета услуга, они се 
такмиче, што помаже стварању конкуренције и напретку свеукупне здравствене заштите. 

Занимљив је феномен „пацијента екстракласе” око кога се такмиче и надмећу при-
ватна и социјална осигурања. Током година у Аустрији се све више повећавао намет 
на ове пацијенте, да би на крају они плаћали несразмерно више од обичних пацијена-
та. Године 1995. Уставни суд Аустрије донео је одлуку да се од пацијената екстракла-
се наплате само накнаде у сразмери са вишком услуга, да се права екстракласе пре-
несу на приватне болнице и санаторијуме, и да су јавне болнице прихватиле профил 
захтева у погледу минимума комфора који је преузет из приватних болница. [2] 

Приватно пензијско осигурање у Србији 
Долазимо и до главног питања – какве ће бити последице по Србију у целом 

овом развоју ствари?  
Постоје неке процене економских стручњака о економским кретањима и оне ка-

жу да ће Србија у следећих неколико година или деценија доживети приличне 
структуралне промене, међу којима су:  

– повратак имућних из иностранства, 
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– долазак досељеника из других региона (како Србија постаје богатија, постаје 
интересантна као имигрантска земља), 

– досељавање стручњака и менаџера и чланова њихових породица са растом 
инвестиција. 

У исто време, битно ће се променити и старосна структура, осим на Косову. 
Број становника преко 60 година ће порасти, а број младих испод 15 година ће се 
смањити. Многе земље источне Европе имају проблеме сличне природе. Бугарска 
је за 20 година од почетка транзиције изгубила чак два милиона људи (од 9 милио-
на број становника је спао на 7 милиона!) уз најмањи наталитет у ЕУ, где је лошије 
стање само у Естонији, која изумире. Такође, Рига, престоница Летоније, иако један 
од најлепших градова Европе, стално губи становнике јер је Летонаца све мање, а 
ове државе су прилично националистичке и релативно сиромашне наспрам других 
из ЕУ и никако нису пожељне дестинације за усељавање. 

Узроци за овакво стање су: 
– одлазак бејби-бум генерације у пензију, 
– све касније ступање у брак и мајчинство, 
– емотивне и сексуалне слободе (одлучивање на истополне везе које у Србији 

не могу да усвајају децу нити да врше вештачку оплодњу, или одлучивање за са-
мачки живот), 

– дужи животни век старијих људи, 
– мали наталитет, 
– велики проценат и број абортуса. 
Који год да су узроци старења становништва, може се приметити један зани-

мљив тренд: у свету се све мање младих образује на начин на који су се образова-
ли њихови родитељи; понашају се равнодушно и неамбициозно. Сасвим је могуће 
да се слично деси и у Србији и да се повећа број моћних и богатих људи који ће би-
ти старији од 55 година и који ће бити лидери у бизнису, имати добре зараде, али 
бити склонији болестима. Оно што је карактеристика Европе данас је да старији из-
државају младе, којима у целој Европи прети незапосленост. У Аустралији, рецимо, 
наталитет је веома добар, привреда је експанзивна, у земљу се усељавају људи и 
нема ових опасности, али Европи прети посебна врста кризе, па приватно здрав-
ствено осигурање може бити део решења. 

У том смислу за Србију је неопходно да се заснује нова култура здравствене за-
штите. Потребна је снажнија одговорност у областима медицине, животног стила и 
области социјалне помоћи државе. Када се десетине хиљада бивших гастарбајте-
ра досели у старости и пензији у Србију, они могу почети да диктирају тржишту 
услове, тј. да захтевају исте оне услове које су имали у Немачкој, Швајцарској или 
Аустрији. Захтеваће здравствену и старосну негу на високом нивоу, и радо ће бити 
спремни да плате за своја здравствена осигурања, уколико осигуравајуће куће које 
нуде здравствено осигурање покажу да имају немачко-аустријски квалитет осигура-
ња.[5] Осим уношења капитала у Србију, они могу унети и стандарде и редефини-
сати земљу. То се већ дешава у Турској која се уобличава по стандардима као Не-
мачка, иако све мање показује жељу да формално приступи ЕУ.  

Нови изазов је фактор да се у свету уочава масовна појава, готово епидемија 
дијабетеса у свету (око 230 милиона људи, посебно у развијеним земљама, има 
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шећерну болест, а рачуна се да ће у свету до 2025. године уз пораст од 2,5% годи-
шње, у свету бити чак 380 милиона дијабетичара, а трошкови лечења ће достићи 
300 милијарди евра), као и лечење матичним ћелијама. Све ове области мораће 
бити покривене неким лечењем, а мало је вероватно да ће их социјално осигурање 
државе финансирати, па и о њима треба мислити као о могућим пољима примене 
приватног здравственог осигурања.[6] 

Данас се срећу бројни изазови за грађане и државне структуре око здравстве-
ног осигурања: како учинити да се осигурање учини доступним свима, да сви буду 
задовољни, да богатији не пате због лоше услуге и чекања, а да сиромашнији не 
пате због тога што је здравствено осигурање скупо? Решење је најбоља могућа 
комбинација система која омогућује доступност квалитетне здравствене заштите у 
оквиру сигурних и стабилних финансијских извора, зависно од локалних услова. 
Познати документ Светске здравствене организације „Здравље за све у 21. веку” 
обавезује све државе чланице да обезбеде солидарност и универзалну доступност 
здравственог осигурања, уз истовремено савлађивање трошкова.  

Буџетски дефицити су све приметнији у великом броју земаља, а и Србија се са 
њим бори већ годинама, с тим што је у последњој години постало прилично „натег-
нуто”. Већина земаља, па и Србија, показује све мању жељу за улагањима у држав-
не болнице и здравствену заштиту. Истовремени раст броја особа које могу себи 
да приуште бољу здравствену заштиту него путем приватних осигурања, отвара 
могућност да се осигуравајуће куће прошире на тржиште здравственог осигурања. 
Ипак, наслеђе социјализма је снажно: већина људи не жели приватно осигурање 
због тога што мисли да је држава заиста дужна да се стара о њима и да је улагање 
додатног новца у нешто што би требало да буде само по себи дато узалудно тро-
шење новца. Стога и раст тржишта осигурања није велики као што се очекивало. 
Исто тако, треба узети у обзир и социолошке мотиве: Србија спада у земље са вео-
ма снажном егалитарном традицијом, што је менталитет који се непогрешиво може 
пратити од Старих Словена, који су живели у егалитарном друштву, као и Викинзи. 
Управо су зато нордијске земље и словенске земље прилично склоне егалитари-
зму, слабим приватним иницијативама и већим очекивањима од државе. Разлика је 
што се у протестантским државама Скандинавије среће много јача хоризонтална 
повезаност, солидарност и улагање у државу, док се код нас често очекује да држа-
ва помогне, а да се избегавају порези и слично.  

Ипак, овде постоје простори за разна побољшања, фузије и комбиновање два си-
стема здравственог осигурања. Имајући у виду да је државна заштита слаба или бар 
све слабија, одређеним променама могло би се допринети да се, партнерством соци-
јалног и приватног здравственог осигурања, достигне боља заштита становништва у 
здравству. Оваква фузионисана заштита, као комбинација два система, државног и 
приватног, била би вишеструко корисна како за становништва, тако и за саму државу. 
[7] Када би се здравствена заштита побољшала, била би боља и нада за останак у 
земљи и мање исељавање у иностранство, затим би се повећао и животни век ста-
новника. Са бољим здравственим осигурањем аутоматски се повећава здравље ста-
новника и њихова радна способност, и са порастом радне способности теоретски ће 
скочити и њихова примања. Здрави људи имају намеру да путују, да троше на одећу, 
обућу, изласке, на нова добра, храну и слично. Они су са својим примањима замајац 
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привреде, а њихов замајац је добро здравље. Када се обезбеди добро здравље на-
ције, моћи ће се рачунати и на привредни опоравак, уз све поштовање макроеконом-
ских аспеката. А шта је замајац доброг здравља? Ништа друго до добра здравствена 
заштита, тј. здравствено осигурање. У овој области, стога, приватно здравствено оси-
гурање засигурно игра велику улогу и може допринети социјалном и економском раз-
воју Републике Србије.[8] Нажалост, у Србији постоји неравноправан положај добро-
вољних пензијских фондова и добровољног здравственог осигурања, који се огледа у 
следећем: премија за ДЗО у свим земљама у окружењу има пореске олакшице, а је-
дино у Србији не. С друге стране, постоје одлични предуслови за развој тржишта 
приватног здравственог осигурања, а то су: 

– огромно интересовање послодаваца, 
– Министарство здравља је законским прописима дефинисало оквире за развој 

добровољног здравственог осигурања у Србији, 
– брига за здравље би се, у случају веће присутности приватног здравственог 

осигурања на тржишту, са државе и појединца пребацила на послодавца и осигура-
вајуће компаније, 

– смањио би се финансијски притисак на РЗЗО и буџет Републике Србије. 
У овом периоду развоја наше земље за развој добровољног здравственог оси-

гурања треба тражити простор у тзв. колективним осигурањима, тј. осигурањима 
која спонзорише послодавац, као и кроз повећање пореских олакшица за партици-
пирање у систему добровољног здравственог осигурања, с тим што би, истовреме-
но, и пакет здравствених услуга требало повећати. Немају ништа против тога ни 
осигуравачи, али под условом да се приватни и државни сектор изједначе, чиме ће 
и они понудити већи избор. Тако би грађанин, поред осталог, могао свог лекара да 
изабере и у државном и у приватном дому здравља.[9] 

 Уколико би се обезбедили услови за масовније опредељивање становништва 
за лечење у приватном сектору дошло би до значајног растерећења државног фон-
да, а уједно би било омогућено отварање нових радних места за младе лекаре и за 
„вишак” лекара из државних институција. Приступање сеоских здравствених стани-
ца у систем добровољног здравственог осигурања мотивисало би медицинско осо-
бље да се запосли у њима, па би се на овај начин могла обезбедити квалитетна 
здравствена заштита у оним срединама у којима то до сада није био случај. То је 
од општедруштвеног интереса, што значи да би морало да изазове позитивну реак-
цију и Министарства здравља и Републичког завода за здравствено осигурање, пре 
свега у виду подршке осигуравајућем друштву.  

Закључак 
У последњих неколико година у Србији су се развиле приватне здравствене 

установе, од домова здравља до болница, а многе од њих могу да одговоре на зах-
теве које подразумева концепт изабраног лекара. Постојећи систем приморава гра-
ђане који се лече у приватном сектору да услуге државног сектора користе само 
ради отварања боловања, добијања лекова на рецепт и потврда о здравственом 
стању. 
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У овом периоду развоја наше земље за развој добровољног здравственог оси-
гурања треба тражити простор у тзв. колективним осигурањима, тј. осигурањима 
која спонзорише послодавац, као и кроз повећање пореских олакшица за партици-
пирање у систему добровољног здравственог осигурања, с тим што би, истовреме-
но, требало повећати и пакет здравствених услуга. 

Немају ништа против тога ни осигуравачи, али под условом да се приватни и 
државни сектор изједначе, чиме ће и они понудити већи избор. Тако би грађанин, 
поред осталог, могао свог лекара да изабере и у државном и у приватном дому 
здравља. 

Литература 
[1] Folland, G. S., (2007) The Economocs of Health and Health Care, Upper Saddle River, 

New Jersey, Prentice-Hall Inc.  
[2] Rohrbach, W, „Социјално осигурање и приватно здравствено осигурање“, Ревија за 

право осигурања, 1-2/2007, Београд, 2007. 
[3] Drechler D., Jutting J, „Different Countries, Different Needs: The Role of Private Health 

Insurance in Developing Countries“, Journal of Health Politics, Policy and Low, Volume 32, No. 3, 
2007, pp. 497-534. 

[4] Skipper, D. H., Kwon, W. J., (2007) Risk Management and Insurance, Perspectives in a 
global economy, USA, UK, Australia, Blackwell Publishing. 

[5] Rohrbach, W, „Реструктурисање и перспективе српског тржишта осигурања“, 
Ревија за право осигурања, 3/2007, Београд, 2007. 

[6] Rohrbach, W, „Евалуација у осигурању“, 12. Саветовање Палић, април 2011, 
Удружење за право осигурања Србије, Зборник радова, 2011. 

[7] Чекеревац А, Здравствена заштита у Србији – услов социјалне сигурности, Соци-
јална мисао, Вол. 14, бр. 4, 2007, стр. 29-48. 

[8] Јанковић Д., Развој приватног здравственог осигурања као допринос реформи си-
стема здравственог осигурања у Србији, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. 

[9] Ракоњац-Антић Т., Пензијско и здравствено осигурање, Центар за издавачку делат-
ност, Економски факултет, Београд, 2008. 

 
 
 
 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Algerian
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Candid
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CHelv
    /CHelvBold
    /CHelvBoldItalic
    /CHelv-Italic
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /CHVojska
    /CHVojska-Bold
    /CHVojska-BoldItalic
    /CHVojska-Italic
    /CirTimes
    /CirTimes_New_Roman
    /CirTimesBold
    /CirTimesBoldItalic
    /CirTimesItalic
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CTVojska
    /CTVojska-Bold
    /CTVojska-BoldItalic
    /CTVojska-Italic
    /CurlzMT
    /Decor
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaLat
    /HelveticaLatBold
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LHVojska
    /LHVojska-Bold
    /LHVojska-BoldItalic
    /LHVojska-Italic
    /LTVojska
    /LTVojska-Bold
    /LTVojska-BoldItalic
    /LTVojska-Italic
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-Italic
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewYork
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldChurchSlavonicCyr
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Oxford
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /Serbian-Elegant
    /Serbian-Elegant-Bold
    /Serbian-Elegant-Bold-Italic
    /Serbian-Elegant-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRomanBold
    /TimesNewRomanBoldItalic
    /TimesNewRomanItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /UstavIzvorni-Medium
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YUTimesNewRoman
    /YUTimesNewRomanBold
    /YUTimesNewRomanBoldItalic
    /YUTimesNewRomanItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1734.803 2245.040]
>> setpagedevice


