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Резиме: За остварење високог квалитета живота није довољно само пуко материјално 
богатство, већ и читав низ других услова и богатства који су делови комплексности 
живљења. Природа „доброг“ се налази унутар конфликта између религије и филозофије 
хиљадама година. Само у последњем веку појавило се више истраживача који су покренули 
универзална мерења узимајући у обзир западну културу која је заснована на грчкој и 
јеврејској култури и хришћанству и где никада није постигнут консензус о битним 
питањима, циљеве индивидуе, или изводљивост дефиниције о природи општег добра. Овај 
рад је покушај да на бази досадашње светске праксе истражи методе и начине за 
постизање екселентног квалитета живота појединца и људске заједнице у целини. 
Кључне речи:  квалитет живота, екселентност, стандарди, индикатори, ресурси, 
задовољство животом. 
 
Abstract: For reaching high quality of life not only material wealth is sufficient, but whole range 
of other requirements and riches that are part of life complexity. The nature of “well-being” is the 
centre of religious and philosophical conflicts for thousands of years. In last century alone there 
have been numerous researchers trying to measure universal well-being, having in mind western 
cultures based on Greek and Jewish cultures and Christianity, where no consensus has been 
reached on important issues, goals of individuals, or creation of definition of nature of well-being. 
This paper presents an attempt based on published practical knowledge and ways to measure and 
research quality of life of individual and human kind in general. 
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1.  УВОД 
 
     За остварење високог квалитета живота није 
довољно само пуко материјално богатство, већ 
и читав низ других услова и богатства који су 
делови комплексности живљења. Тако услови 
одрастања, васпитавања, систем вредности 
заједнице, традиција и култура су веома важни 
елементи који дефинишу квалитет живота 
појединца, региона и нације. Заговарање 
остварења стандарда живљења по захтевима 
једне државе, нације или алијансе има 
упориште само у неким општим принципима, 
али не може бити исључивост и рaзлог за 
наметање тих стандарда по сваку цену јер се 
тиме негира основни постулат о различитости. 
Знамо да ни сви прсти на руци нису једнаки.  
Зато су модели вредновања квалитета живота 
за различите регионе и различите нације и 
културе различити, али сви они морају 
укључивати универзалне принципе као основу. 

Тако, оно што је екселентност живљења  за 
САД, то није исто за становнике Кине или 
Индије. Зато је неопходно направити сет 
модела за вредновање квалитета живота 
заснованог на различитости.  
     Овде се анализирају сазнања везана за 
истраживање детерминанти задовољства 
животом на индивидуалном нивоу и њиховој 
повезаности са детерминантама окружења.  
 
 
2.  ДЕТЕРМИНАНТЕ СУБЈЕКТИВНОГ 
ЗАДОВОЉСТВА  
 
     Детерминанте задовољства животом се могу 
сврстати у четири групе: политичке, економске, 
институционални фактори и људски развој и 
култура. При том се разматра како оне утичу на 
задовољство личним животом у различитим 
популационим подгрупама. Велики број 
фактора у различитим државама указује на 



детерминанте задовољства животом. али се уз 
одређене тешкоће и различитости могу свести 
на напред наведене. Утврђене детерминанте 
задовољства животом  су резултат 
истраживања остварених интервјуа на више од 
100000 индивидуалаца спроведених у 73 
државе у периоду 1997.-2000.(1) 
а) Политички фактори 
     Политички фактори имају значајан утицај на 
задовољство животом у свим државама и 
друштвеним групама. То је логично јер 
различити политички системи креирају 
различита друштвена окружења и системе 
вредности па на тај начин директно утичу на 
живот свих људи у једној држави. Створене 
идеологије и системи понашања и живљења за 
један део популације могу бити добри па чак и 
идеални за индивидуални развој и задовољство, 
док за други део популације могу бити 
несношљиви и јако иритирајући. Засада још 
увек није створена  политичка идеологија која 
би обезбедила такво друштвено окружење које 
би генерисало висок ниво задовољства 
сопственим животом највећег дела популације. 
б) Економски фактори 
     Бројни економски фактори непосредно 
утичу на задовољство сопственим животом. 
Прво, приход који остварује појединац, као и 
бруто национални доходак у некој држави, али 
и куповна моћ појединца и нације. Затим, 
запосленост и задовољство на раду, али и стопа 
незапослености на националном нивоу. И на 
крају, створена клима за даљи економски раст 
и развој, што ствара осећај сигурности и личног 
напретка. 
в) Институционални фактори 
     Квалитет организације и функционисања 
државе, такође, утиче на задовољство животом. 
Тако, запослени оцењују улогу закона, улогу 
владе, квалитет регулативе у области бизниса, 
кредите и наднице, поверење у парламент, 
стопу корупције, и сл. Грађани оцењују ниво 
правичности и ниво богатства/ сиромаштва. 
Верници процењују ниво верских слобода. 
Филозофи, уметници, научници, али и обични 
грађани право на слободу мисли и идеја, право 
да слободно и без стега креирају свој лични 
живот и остварују своје идеале. Нажалост, још 
увек није изграђена држава која би већем делу 
популације обезбедила висок ниво задовољства 
животом. 
г) Људски развој и култура 
     Што се тиче људског развоја и културе више 
фактора утиче на вредности које постоје у 
специфичним заједницама. Међутим, стопа 
смртности новорођенчади, нада у живот и 
стопа наталитета су објективна мерења 
квалитета живота. Добар систем здравствене 

заштите битно продужава животни век, 
смањује стопу смртности, увећава квалитет 
живота и тиме битно утиче на личну срећу 
индивидуе. Образовање уз развој креативних 
способности важан је фактор развоја јединке и 
њеног задовољства животом. На крају, 
традиција и култура нација и друштвених 
подгрупа и њихово неговање и слободно 
изражавање, без дискриминације, важни су 
елементи за остварење високог задовољства 
сопственим животом. 
     Поред наведене поделе постоје и друге 
поделе које уводе већи број детерминанти, на 
пример: 
• друштвени сензибилитет, 
• материјални статус, 
• сензитивност на безбедност/ сигурност, 
• срећа, 
• задовољство целокупним животом, 
• односи са породицом, 
• задовољство послом, 
• сексуални живот, 
• перцепција расподеле правичности, 
• социјална класа/ статус, 
• клубови и хобији. 
Наравно да је избор детерминанти субјективног 
задовољства ствар приступа и сваки од 
развијених модела има своје предности и 
недостатке. 
 
 
3. ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ  
    ИНДИВИДУАЛНОГ И ДРУШТВЕНОГ  
    СТАЊА 
 
Ако се пође од дефиниције квалитета живота 
(Lane,1994): Релација између два субјективна 
или на личности заснована елемената 
(субјективна срећа и лични развој, напредак у 
образовању: QP) и сета објективног окружења 
(квалитет окружења: QC) на основу чега следи 
да је:   

QL = f (QP, QC) 
Срећа је основа задовољства сопственим 
животом. Она може бити субјективна и 
објективна. Управо то је обоје, јер људи 
непрекидно упоређују субјективно виђење са 
објективним стањем. Субјективно стање може 
бити: 
• позитивно (срећа, испуњеност, радост, 

задовољство, самоувереност), 
• негативно (беда, депресивност, 

фрустрираност и забринутост). 
     Како је људско стање односно субјективна 
срећа како појединца тако и групе људи па и 
читаве нације променљива поставља се 
логично питање када и како мерити 



субјективну срећу? Искази добијени у једном 
или другом стању, а који су последица 
тренутног расположења, могу бити сасвим 
различити, а добијени резултати непоуздани. 
Величина узорка у овом случају битно не мења 
ствар, јер је динамика промена изузетно брза. 
Може се справом рећи да је стање индивидуе 
реално лоше односно реално добро уз 
динамичне смене расположења. С друге стране, 
људи могу бити срећни на различите начине. 
При том, индивидуалне разлике креирају 
индивидуалну различитост у интензитету 
деловања, али не и у срећи. 

     Утицај окружења на субјективну срећу је 
велики, а како оно изгледа за поједине државе 
види се и из приказаног дијаграма, Слика 1.  
На приказаном графику, Слика 1., се налазе 
следећи индекси: 
Индекс људског развоја: То је мерење 
животних нада/очекивања, писмености, 
образовања и прихода (UNDP 2005.).  
Индекс планетарне среће: То је мерење које 
показује како еколошка ефикасност утиче на 
срећу људи. 
Мапа светских вредности: То су мерења која 
обухватају све вредности једне државе (од 
географских до социокултуролошких 
вредности). 

 
Резултат Назив 

индикатора 
Институција 

Година Нације 
учесници 

1. место Србија 

Индекс људског 
развоја (HDI) 

UNDP 2006. 177 Норвешка (0,965) испод 177 места 

Индекс 
планетарне 
среће (HPI) 

NEF:  New 
Economics 
Foundation 

2006. 178 Република Вануату 
(68,2) 

- 

Мапа светских 
вредности 

University of 
Michigan 

1999.- 2001.   78 Нигерија 81 

Индекс 
квалитета 
живота 

EIU: Economist 
Intelligence Unit 

2005. 111 Ирска (8,333) 75 

 
 
 

 
 

Слика 1 – Мерење социјалних индикатора квалитета живота 
 

Индекс квалитета живота: То су мерења 
објективног квалитета живота у једној држави. 
     Субјективно задовољство животом је 
повезано са економским растом у држави, пре 
свега кроз унапређење здравља, демократије и 
права жена, али и сигурношћу на дуги рок. 
Субјективно вредновање прихода, који је у 
сталном порасту, има снажнију корелацију од 
објективних мерења. 
     Такође, породица и односи у породици 
имају изузетно снажну корелацију са 
задовољством сопственим животом. Ту су, пре 
свега, изражене снажне емоције, испуњеност 
животним циљем и осећај продужења 
сопственог живота кроз децу. У многим 
источним културама то је доминантан фактор 
код вредновања личне среће. 
     Добро организована држава која гарантује 
безбедност и правичност сваком појединцу, 
добру здравствену заштиту, добро образовање, 
ефикасан и квалитетан транспорт, добро 

становање и слично, такође, су у јакој 
корелацији са задовољством животом јер дају 
сигурност индивидуи да на миру реализује 
своје животне циљеве. 
     Такође, запосленост и квалитетан посао су 
јак подстицај за личну срећу и задовољство 
животом. 
     Социјална укљученост и ангажованост су 
битни за интерперсоналну комуникацију и 
сарадњу што чини људе испуњеним и срећним. 
     Активности везане за културу и хобије 
додатно живот чине осмишљеним и битно 
утичу на личну срећу и задовољство. 
     Живот у националној и племенској 
заједници у традиционалном окружењу дају 
снажан осећај припадности, сигурности и 
блискости што је важан фактор задовољства 
сопственим животом. 
Поред наведених, постоји и читав низ других 
више или мање важних фактора који могу 

Шта су аспекти људског живота који људе чине 
срећним? 



узроковати или увећати личну срећу и укупно 
задовољство личним животом. 
Окружење у коме живи и битише индивидуа је 
у снажној интеракцији са њеним задовољством, 
како тренутним тако и укупним животом. 
 
 
4.  МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА  
    СОПСТВЕНИМ ЖИВОТОМ  
 
     Мерење квалитета живота је сложен и 
мултидисциплинаран посао, које обављају 
тимови из различитих области. Мерења се 
одвијају на објективном и субјективном плану, 
што се може видети на графичком приказу, 
Слика 2. 
Постоје два глана приступа мерењу:  
(1) Објективно (квалитет живота) 
• дефинисање екстерних критеријума: 

услови живота, могућности за живот, 
задовољење основних потреба, 

• приоритети: јавно понашање, потребе и 
жеље. 

(2) Субјективно (срећа) 
• хедонизам: радост, емоције, осећајност, 
• оцена: разумевање, задовољство, 
• аспирација: развој, импровизација. 
Срећа је људски доживљај сопственог 
квалитета живота или пак осећај доброг и 
чињење доброг. Најчешће се мери са 
субјективним задовољством животом. 
 

 
Слика 2 – Мерeње квалитета живота 

     За мерење субјективног задовољства 
животом формирају се сетови индикатора и 
развијају методе за њихово мерење, а у складу 
са карактеристикама сваког појединачног 
индикатора. Индикатори су променљиве које 
заједно дефинишу субјективно задовољство 
односно ниво среће индивидуе. Са слике 3. се 
види структурни модел једног од сетова 
индикатора који је у корелацији са 
субјективним задовољством живота. 
     Да би се утврдило опште субјективно 
задовољство животом спроводи се 
истраживање на репрезентативном узорку, који 
износи више од 3000 испитаника различите 
старосне доби, образовања и положаја у 
друштву, као и из различитих географских 
подручја и са којима се обавља интервју 

директно или путем телефона и то у 
различитим периодима током године. 
 

 
 
Слика 3 – Структурни модел за разматрање 

социо-демографских варијабли 
 

     Суштина интервјуа се односи на основно 
питање: “Колико сте задовољни са вашим 
укупним животом?” 
     Индекс субјективног задовољства животом 
се добија анализом интервјуа, којим су 
обухваћене следеће области живота: 
• животни стандард, 
• здравље, 
• остварења/ достигнућа, 
• односи, 
• безбедност, 
• друштвена повезаност, 
• безбедна будућност. 
     Ниво задовољства се мери скалом од 
једанаест тачака (од 0 до 10 поена), где 0 
означава потпуно незадовољство, а 10 потпуно 
задовољство сопственим животом, Слика 4. 
Златни стандард расподеле фреквенције за 
субјективно задовољство је 75±2,5%. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Слика 4 – Скала субјективног задовољства 
животом 
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субјективним квалитетом живота може се 
илустровати графичким приказом, Слика 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5 – Зависноцт између стреса и 
субјективног задовољства животом 

 
     Као што се види постоји снажна зависност 
између стања у окружењу и стреса и исти се 
мери скалом интензитета од 0 до 10 (Слика 4). 
     Мерењем сетова индикатора за свих седам 
наведених области живота добија се индекс 
задовољства сопственим животом и то за 
период у коме је вршено мерење или пак 
укупним животом што је карактеристика везана 
за дужи период, једна или више деценија. 
     Поред општег, индекс квалитета 
задовољства животом мери се и за одређене 
циљне групе које се селектују према полу, 
старосном добу, професионалној оријентацији, 
друштвеном статусу, етничкој припадности, 
верској припадности, и тсл. Наравно, да су 
индекси за сваку групу или подгрупу 
различити и веома су битни за изучавање стања 
и трендова у сложеним заједницама као што су 
државе или алијансе држава. 
 
 
5.  ЗАКЉУЧАК  
 
     Квалитет живота се може у принципу 
посматрати као објективни и као субјективни 
квалитет живота. Објективни квалитет живота 
приказује стање окружења у коме живе људи 
односно услове живота и задовољење њихових 
основних потреба. Субјективни квалитет 
живота одражавања стање задовољства 
животом појединца, интересних група и нација. 
Између ова два вида квалитета живота постоји 
снажна корелација, јер субјективно 
задовољство захтева добре екстерне услове у 
којима без великих ограничења могу да се 
реализују лични и групни циљеви. 
     У овом раду акценат је дат на задовољство 
сопственим животом односно његову суштину, 
повезаност са екстерним окружењем, његово 
остваривање, мерење и анализу. Јасно је да је 
ово вишедимензионални проблем који захтева 
укључивање великог броја научних области и 
примену више различитих метода 

истраживања. Прегледом светских трендова у 
овој области може се уочити постојање више 
различитих школа у којима доминирају 
одређене научне области (психологија, 
економија, медицина), као и различити 
приступи квалитету живота уопште. Многе 
научне области су у заостатку на овом плану, 
јер остварење високог квалитета живота 
захтева ангажовање свих научних грана. 
Приказана методологија мерења субјективног 
квалитета живота и дати сетови индикатора су 
тренутно устаљена пракса у свету која ће у 
наредним периодима сигурно доживети 
значајније промене. 
     Ако се имају у виду комплексност 
понашања људи, динамика промена понашања, 
огроман број различитих јединки (биолошких 
система), интеракције између окружења и 
људи, интеракција између чланова и група 
једне заједнице, онда постаје јасно колико је  
утврђивање објективног задовољства 
сопственим животом у било којој људској 
заједници сложен проблем. Наравно, ово не 
треба да обесхрабри, већ напротив то 
представља изазов да се кроз даља 
истраживања и усавршавања научних метода 
оствари човеков идеал екселентног 
задовољства сопственим животом. 
 
 
LITERATURA 
 
[1] Cross-Countri Determinants of Life 

Satisfaction: Exploring Different 
Determinants across Groups in Society, 
Christian Bjørnskov; Axel Dreher; Justina 
A.V. Fischer, University of St. Gallen, 
October 2005. 

[2] Economic Growth and Quality of Life: 
Lessons Learn from Macau Gaming 
Liberalization Policy, Davis K.C. Fong, PhD, 
University of Macau, May 2006 

[3] Measuring well-being across Europe, Felicia 
A Huppert, Nic Marks,University of  
Cambridge. London,  

[4] А well-being approach to public policy, Nic 
Marks, Quality of Life Conference, Essex 
CC, November 2007. 

[5] The Australian Unity Wellbeing Index: 2004 
Update, Robert A Cummins, Richard 
Eckersley and others,  Deakin University, 
Australia 

[6] Psychological an Subjective Wellbeing: A 
Proposal for Internationally Comparable 
Indicators, Emma Samman, University of 
Oxford, May 2007. 

Ниско 

СЗЖ 

Високо 

Без стреса Висок стрес Стрес 

75%

Праг 

Нивои изазова окружења 



[7] Quality of Life: Satisfactions & its Subjective 
Determinants, Imraan G. Khakoo, University 
of Michigan, Ann Arbor, December 2004. 

[8] Measuring global progress through subjective 
well-being, Francis Heylighen & Jan 

Bernheim, Free University of Brussels, 
Belgium, 2001. 

[9] Subjective well-being and subjective 
indicators, Ruut Veenhoven, Erasmus 
University Rotterdam, December 2004.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /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
  /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 false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


