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Абстракт: У раду је указано на значај организационог учења и знања као 
основних покретача развоја.Организације које укључе учење као 
перманентан процес могу бити конкурентне.Нове вредности стварају се на 
основу  знања  и образовних система.И у руралним подручјима нашег 
друштва учење, знање и образовање су претпоставке не само развоја 
пољопривреде већ и других делатности и укупног руралног развоја. 

Кључне речи: Организационо учење, знање, образовање, развој, рурални 
развој.  

 

Увод 

Да би решио информатичку кризу-условљену нагомилавањем огромног 
броја информација човек је пронашао информатичка средства и ставио их у 
функцију свог живота.  

То значи да је пред нама трећа епоха-информатичка коју ако не 
пратимо стављамо себе и потомке изван садашњости и будућности. Ова 
епоха доприноси унапрећењу укупног делокруга рада и делатности људске 
активности зато што се смањује потреба за неквалификованом и 
квалификованом радном снагом, а повећава за креативним и образованим 
кадровима, јер нека занимања нестају, а конституишу се нова.  

Људски рад треба да дефинише границе развоја, а тиме и границе 
коришћења расположивих ресурса у функцији одржања свеукупног живота у 
екосистему и наше и долазећих генерација. Ово због тога што са даљим 
развојем човек  нарушава хармонију, повезаност и зависност у природи. 

                                                 
1 Др Драгић Живковић, ред. проф., др Сретен Јелић, доцент, др Зорица Средојевић, 
доцент, Пољопривредни факултет, Београд  
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Савремени цивилизацијски односи и технолошки развој све више 
нарушавају људски осећај за функционисање  опште еволуције и одржања 
еколошког система. 

Превазилажењу или макар ублажавању ових проблема доприноси 
учење и стицање знања. Опсег знања се брзо увећава. 

Свеобухватном развоју науке и образовања допринеле су промене  у 
приступу и методома изучавања појава у природи и друштву. Технолошко- 
техничка средства су у функцији унапређења научно-истраживачких метода и 
поступака. 

У иноваторским друштвима наука је основна снага. Учење је у 
иновацијама  најпрофитабилнија делатност.У врхунској технологији је 
највише опредмећеног знања у облику иновативних вредности. 

Перманентно увећање знања захтева стално учење. Самоучење је без 
просторних граница и без краја са неопходношћу схватања природне везе 
између учења и стваралачког решавања проблема који нас окружују.  

Учење је у самом средишту људске реалности и као такво доприноси 
новој мисли и енергији. Учење је перманентни комуникацијски процес у 
функцији развоја, чији је циљ да искористи постојећа знања, примени 
новостечена и ствара предуслове за даљи развој. 

Само оне организације које укључују учење као перманентни процес, 
могу истовремено остварити опстанак и конкурентску предност на све 
глобализованијем тржишту. 

У организацијама које уче иницијатива радника се награђује, а 
промовишу се истраживања и иновације. Развија се систем пословне 
филозофије да различите групе унутар исте организације имају право да 
учествују у процесу учења. Од радника се очекује да уче, да уче друге, као и 
да уче од других својих колега. 

Самоусавршавање се огледа кроз курсеве, радионице, семинаре, 
материјале за самостално учење, тренинг, менторство, групе за усавршавање, 
банке података и друго. 

Многе компаније верују да је охрабрење радника на креативност 
апсолутно важно за њен успех. Оне иновације виде као неговање, бригу и 
подршку људима који имају вољу да се боре за нове идеје, бољу услугу, нове 
производе, креирајући тако предузетнички дух који омогућује сталну 
адаптацију на променљиве услове. 

Креирање новог знања је начин рада  и мишљења. Свако, па и радник, 
креатор је знања. Сама организација је уствари институција учења и једна од 
њених сврха је ширење знања. Информације свих запослених, као и 
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спољашњих сарадника (купаца, сарадника, дистрибутера, продаваца )  је 
веома важан фактор за глобалне организације које уче. 

Брзо и ефикасно усвајање и дистрибуција информација и креирање 
знања веома су важни за компанију. Организација која жели да креира 
врхунске способности системског коришћења кроз оно што су људи научили 
требало би да мотивише раднике да своја знања ставе у базу података у 
оквиру центра за праксу. 

Развој знања се сматра професионалном одговорношћу. Успешне 
организације које уче користе технологију да проналазе, кодирају, сторнирају 
и креирају знање. Важно је сажимање технологије која се сада користи да 
подржи  индивидуално и групно размишљање и решавање проблема. 

Умрежени компјутерски рачунари повећавају комуникације широм 
света и омогућавају људима да раде у тимовима упркос географским 
пространствима. 

Употреба технологије у циљу преношења учења кроз организацију 
приоритет је сваке глобалне организације која учи. 

Организација која учи стално напредује зато што на уму има питање- 
како се то може урадити још боље? Разлог што успешне фирме стављају 
акценат на квалитет је у томе што оне сматрају да је то апсолутни предуслов 
успеха. Успешно руководство верује у међузависност и комплементарност 
корпоративне културе квалитета и глобалне организације која учи. 

У последње време је дизајнирана и тзв. "интелектуална" способност 
организације (организационо учење, комуникација, организациона меморија). 
Тачније организациону интелигенцију чини свеукупност информација, 
искустава, знања и разумевања организационих проблема који се решавају 
интеграцијом људских и техничких способности. 

Техничка интелигенција означава организациону способност 
компјутерске обраде информација и знања. 

Организациона меморија, организационо сазнање, организационо 
учење, организациона комуникација и организациони закључак су основне 
компоненте које чине организациону интелигенцију. То је уствари 
способност чувања догађаја и подсећања на њих, опажања и разумевања 
понашања у нестандардним ситуацијама и у испитивању нових начина 
деловања, свеукупну размену података, информација и знања и избегавање, 
премошћавање и решавање проблема. 

Организације су социјалне структуре сачињене од појединаца и група, 
па се отуда организационо учење може посматрати на нивоу појединца, групе 
и на нивоу организације. 
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Индивидуално знање као резултат учења мора бити изражено на начин 
који је разумљив осталим члановима организације, да наиђе на опште 
одобравање и да га прихвате као корисно знање које ће дати ефекте у 
креирању неке координиране акције. 

Индивидуално учење делује на организационо учење тако што: 

• су људи склони да опонашају оне људе чија су искуства слична 
њиховим;   

• ослањање (превелико) на постојеће знање може да омета пријем 
нових информација; 

• људи у организацијама морају да изводе закључке и утврђују  правила 
понашања на основу двосмислених информација.  

Правила постају научена, а појединци који делују на основу погрешних 
правила доносе погрешне одлуке и предузимају неодговарајуће акције.    

Организационо учење унутар групе интегрише постојећа искуства и 
способности учења сваког члана групе, која се користе за разматрање и 
решавање далеко комплекснијих проблема. Данас се послови у све већој мери 
поверавају групама, па је зато за организацију као целину, координација 
између чланова групе од изузетног значаја. 

Групе располажу већом количином знања у односу на индивидуе. 

Учење на нивоу организације концентрише се на везе између група 
унутар организације. Ова веза одговорна је за успех процеса трансформације 
од индивидуалног и групног ка организационом учењу. 

То значи да је за успешно орханизационо учење, битно подстицање и 
индивидуалнох и групног учења уз обезбеђење такве структуре организације 
која подстиче комплетну учећу способност организације.   

    

Образовање и нови изазови 

Образовање као фактор развоја друштва је од стратешког значаја за 
развој технологије,брзих технолошких промена,које омогућава научно- 
технолошка револуција. Савремена научно технолошка револуција се 
одликује развојем информационих технологија и повећаном употребом 
информација и комуникација,заменом улоге природних вештачким 
ресурсима,а што изазива неминовно убрзане технолошке промене. 

Једна од најважнијих последица научно-технолошке револуције је 
стварање једне нове форме друштвене организације која се по низу обележја 
разликује  од индустријског друштва. У постиндустријском типу друштва 
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богатство и моћ зависе од " културног капитала", знања. Она друштва која 
имају најуспешније и најбоље образовне системе ствараће највећа богатства.2  

Човек у процесу производње, својим радом делује на природу, ствара 
властите системе, при чему може угрозити или довести у питање и свој 
животни систем и равнотежу у природи. Недовољност укупног животног 
простора динамички се одржава у новим изазовима и одговорима између 
човека и човека, човека и природе. 

Образовање треба да буде тако конципирано како би постало значајан 
фактор развоја нашег друштва и привреде, нових изазова и прилагођавања у 
процесу Европеких интеграција. 

Економско-социјални развој и напредовање човечанства везани су 
могућношћу да човек делује на развој уопште и да њиме управља. Знање је 
основа тог комплексног процеса, јер оно кроз изуме и проналаске помера 
човечанство напред. Брзина и степен разгранавања економског развоја 
условљени су претежно динамичким откривањем и применом нових сазнања 
и умења. 

Очекује се да успон доприноса знања у будућности мора попримити 
значења култа стваралаштва и прогреса и заузимати врх пирамиде 
друштвених вредности.  

У савременој научно-технолошкој револуцији, наука, образовање, 
техника,менаџмент, предузетништво, теорија и пракса имају одлучујућу 
снагу дејства при стварању друштвеног богатства у односу на остале факторе 
економско-социјалног развоја. 

У свему томе предузетништво је одлучујуће у грађењу и разграђивању, 
реорганизовању, формирању нових и преструктуирању  постојећих 
предузећа. Наравно, поред капитала као ограничавајућег фактора економско-
социјалног развоја, знање је једини фактор производње које у економско-
социјалном развоју и људском напретку има одлучујућу улогу.  

Све више се осећа потреба не само за већим квантумом друштвеног 
знања, него и за променом његове структуре. Експанзија образовања- садржај 
и методи морају бити битно измењени јер се налазимо пред  новим  
изазовима и у процесу интеграција. Нова технолошка револуција ће изазвати 
и револуцију у образовању, а посебно код научно истраживачког кадра, од 
кога ће се тражити већи степен мултидисциплинарног образовања. 

Експлозију образовања највише осећа високо образовање, а затворене и 
традицијом присутне институције образовања морају се под третманом 
друштва и нових изазова мењати у отворене институције. 
                                                 
2 М.Печујлић, В.Милић, Социологија, Службени гласник, 2005., стр 230-235 
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До изражаја ће доћи самообразовање које ће користити нове технике 
учења.Будући економско-социјални развој ће доводити до таквих 
револуционарних научно-техничких скокова који ће резултирати новим 
ефектима. Постаје јасно да је за складан развој науке и технологије 
неопходно интегрисати образовање и то као перманентну активност, с 
обзиром да се и остале променљиве  у новој технолошкој револуцији 
трансформишу. Због тога се морају пооштрити критеријуми за избор 
кадррова за научне институције, за стицање научних и универзитетских 
звања и академских степена. 

Акумулација научних сазнања биће већа за више стотина пута него што 
је била на почетку овог века, због чега треба предузимати мере за вредновање 
и подржавање креативног и стваралачког рада,инвентивности, 
проналазаштва, иноваторства, искључујући уравниловку и просечност. 

Образовање се мора добро организовати да би могло одговорити својим 
циљевима, а посебно у правцу, да има способност деловања у свом 
окружењу, да означава учествовање и сарађивање са осталим хуманим 
делатностима и да буде постојано.  

Од запослених се захтева да поседују све више знања и стручности. 
Знање и информације представљају темељ организације и развоја, а менаџери 
морају да прихвате принцип доживотног учења. 

Знање, осим што повећава економски учинак остварује и синергију 
између различитих димензија живота и постаје једини прави извор 
конкурентске предности. 

Рутински и механички послови ишчезавају а нагласак се ставља на 
доношење одлука, решавање проблема и што боље коришћење нових 
технологија. У прилогу  овоме поједини аутори говоре о сваременој 
организацији у којој ће сваки запослени истовремено бити и менаџер. То је 
зато јер ће запослеени бити специјалисти за одређене области, а надређени ће 
о пословима подређених све мање знати. 

За управљање променама и иновирање организације потребно је да 
процес учења обухвати: стицање знања ради стварања стручности, да се 
стечено знање преноси на остале чланове организације и да је доступно 
запосленима.   

 

Образовање и рурални развој 

За развој руралних подручја потребни су нам образовани кадрови да би 
пољопривреда као значајна грана брже се развијала и била конкурентнија на 
тржишту у процесу Европских интеграција.Иако су улагања у рурална 
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подручја симболична у односу на друге земље  а и земље ЕУ конкурентност 
је неопходна да би се одговорила на изазове глобализације. У нашој земљи 
доминира традиционална пољопривреда  са значајним делом руралног 
становништва.  

Када смо анализирали структуру становништва у руралним подручјима 
према школској спреми и писмености подаци указују да је  8,87% без 
школске спреме а  6,18% је неписмених што приказујемо у табели 1.  

Табела 1: Структура становништва старог 15 и више година према полу, 
школској спреми и писмености у руралним подручјима у Србији 2002. 

Пол 
  

С % М % Ж % 
Укупно становништво 2.754.583 100 1.359.637 49,36 1.394.946 50,64 

Укупно 244.071 8,87 48.179 1,75 195.892 7,12 Без школске 
спреме  Неписмени 170.262 6,18 24.791 0,9 145.471 5,28 

Укупно 93.114 3,39 30.184 1,1 62.930 2,29 Основна 
школа 1 – 3 
разреда Неписмени  1.986  559  1.427  

Основна 
школа 

4 – 7 
разреда 645.255 23,42 297.453 10,8 347.802 12,62 

Основна школа 776.072 28,17 397.937 14,45 378.135 13,72 
Средње образовање  841.647 30,55 495.769 17,99 345.878 12,56 
Више образовање 58.119 2,11 31.537 1,14 26.582 0,96 
Високо образовање 41.624 1,51 24.530 0,89 17.094 0,62 
Непознато 54.681 1,98 34.048 1,24 20.633 0,74 

Извор:Становништво,попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, 4, 
школска спрема и писменост, РЗС Србије, 2003., стр.14-15 и прорачун аутора   

 

У  руралним подручјима 28,17% је укупног становништва које има 
основну школу ито 14,45% мушка популација и 13,72% женска популација. 
Један део  становништва има  3 разреда односно од 4-7 разреда основне 
школе и обухватају 26,81% становништва. Према томе основно образовање 
обухвата  укупно 55% од становништва које живи у руралним 
подручјима.Средње образовање има 30,55% становништва а само 2,11%  је са 
вишим образовањем и 1,51% са високим образовањем. 3 Са повећањем година 
живота повећава се број неписмених.У доби 50 година и више, имамо 150.000 

                                                 
3 Становништво, попис становништва, домаћинства и станова у 2002. години, 
школска спрема и писменост: подаци по општинама, Републички завод за статистику 
Србије, Београд,2003., стр.9.   
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становника од чега су мушкарци 18.127 , а већина је женска популација 
135.873.Значи, да је структура становништва у руралним подручјима према 
школској спреми и писмености јако неповољна. 

Имајући у виду образовну структуру руралног становништва те изазове 
пред којим се налазе и рурална подручја побољшање образовне структуре је 
потребно и  може значајно утицати не само на развој пољопривреде већ и 
рурални развој. 

 

Уместо закључка 

Организационо учење, знање и образовање су постали толико актуелни 
и комплексни. Производна моћ коју је човек освојио доводи нас на праг 
једног новог света и нових изазова. Посебну улогу имају учење, знање и 
образовање. 

Организације које укључују учење као перманентни процес, могу 
истовремено остварити опстанак и конкурентску предност у процесу 
глобалних кретања. Од "културног капитала" зависиће укупни развој. 
Значајну улогу у развоју руралних подручја  имају организовано учење, 
знање и образовање. Образовање људских ресурса је неминовност да би 
могли пратити савремена достигнућа и у руралним подручјима и практично 
их примењивати. Образовање обезбеђује и одговарајућу културно 
цивилизацијску основу и активан однос према новим развојним правцима не 
само руралних подручја већ и друштва у целини. У којој мери ће знање и 
учење налазити практичну примену и у руралним подручјима у којој мери ће 
се побољшати  образовање руралног становништва нашег друштва,  
умногоме ће зависи и рурални развој. 
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EDUCATION AND KNOWLEDGE AS GENERATORS  
OF RURAL DEVELOPMENT 

Dragić Živković, Ph.D., Sreten Jelić, Ph.D., Zorica Sredojević, Ph.D. 
Faculty of Agriculture11080 Zemun 

 

 

Summary 

The study stresses the importance of initiating education in agricultural 
enterprises considering knowledge as the prerequisite of rural development. Only 
those enterprisess having permanent education of personnel as part of their 
everyday activities may be considered competitive. Knowledge and education are 
prerequisites for the creation of new values. In our country the future development 
of agriculture and rural development in general may only be expected under the 
conditions of permanent education and knowledge acquisition. 

Key words: education, knowledge, rural development 



<<
  /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


