
ЦЕНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 

ПРАВНИ ОСНОВ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Правни основ за организацију и спровођење овог статистичкoг истраживања регулисан је 
Законом о званичној статистици („Службени гласник РС“, бр. 104/2009) и Уредбом о утврђивању 
појединих статистичких истраживања („Службени гласник РС“, бр. 110/2009). 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Предмет и циљ истраживања 
Предмет овог истраживања јесу продајне цене произвођача индустријских производа за 

домаће тржиште и за извоз. Продајна цена произвођача индустријских производа за домаће 
тржиште је цена по којој произвођач продаје своје производе купцима на домаћем тржишту у 
највећим количинама франко утоварено у вагон (камион) у месту произвођача, односно то је цена 
по којој произвођач врши обрачун са другим произвођачима или прометном сфером у случају 
заједничког пословања. У ову цену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбијају се трговачки 
рабат и попуст (каса сконто и сл.) које продавац одобрава купцу. Продајна цена произвођача 
индустријских производа за извоз је цена робе испоручене на домаћој граници која укључује 
трошкове транспорта, трошкове осигурања, као и све остале трошкове настале до границе (ФОБ 
цена) који утичу на јединичну цену производа. У цену не улази порез на додату вредност, као ни 
попусти које продавац евентуално одобрава купцу. 

Продајна цена произвођача индустријских производа, према напред наведеним 
дефиницијама, представља стварну, а не просечну цену једног производа. Није дозвољено да се 
рачуна просечна цена за извештајни период, без обзира на то да ли се купцима продавао 
производ истог квалитета по разним ценама или су услови продаје мењани. Према томе, продајна 
цена произвођача индустријских производа представља стварни износ новца који произвођач 
добија од купца, за јединицу мере тачно одређеног квалитета (типа) производа, реализованог на 
домаћем или иностраном тржишту. 

Циљ овог истраживања јесте да се на основу прикупљених цена и одговарајућих пондера 
израчунају индекси цена произвођача индустријских производа на домаћем и иностраном тржишту. 
Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских 
производа и имају веома широку примену. Користе се, пре свега, као: 

• економски индикатори важни за формулисање фискалне и монетарне стратегије, 
• дефлатори временских серија, нарочито за потребе националних рачуна и индустрије, 
• средство за усклађивање цена при склапању различитих купопродајних уговора. 

Избор извештајне јединице и типа производа 
Пошто се методологија статистике цена заснива на принципу репрезентативности, цене 

произвођача индустријских производа прате се у одређеном броју произвођачких предузећа, која 
су уједно и извештајне јединице. Првенствено се бирају предузећа са највећом производњом и 
реализацијом одабраних производа. 

Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области, са највећом 
реализацијом на домаћем и иностраном тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање 
цена у индустрији по областима и по намени производа. Листа производа за праћење цена 
произвођача индустријских производа обухвата углавном серијске производе код којих се током 
дужег периода могу пратити цене које су упоредиве. Несеријски производи који се израђују по 
наруџбини, као што су специфичне машине и опрема, нису погодни за статистичко праћење цена 
због неустаљене спецификације и промене квалитета. Ове цене нису поуздан показатељ кретања 
појединих група и области производа. 

Избор квалитета (типа) производа обавља се на почетку године, а бира се производ чија ће 
производња у току године бити најмасовнија. Под квалитетом производа, са становишта 
статистике цена, подразумевају се квалитет самог производа и услови уговора под којим се 
производ продаје (количина, рокови испоруке, услови плаћања, висина попуста...), односно сви 
елементи уговора који утичу на висину цене. Цене се исказују за јединицу мере карактеристичну за 
квалитет прозвода који се продаје у највећим количинама на домаћем или иностраном тржишту. 

  У случају да индустријско предузеће неће више да производи производ оног квалитета за 
који даје цене или ако је производ тог квалитета „некурентна роба“, треба да се одабере нови 
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квалитет за производ који се највише продаје и који ће се производити дуже време у већим 
количинама. За новоизабрани квалитет једног производа даје се истовремено цена за претходни и 
текући месец, тако да се у извештај увек уносе цене за исти квалитет једног производа. Предузеће 
је обавезно да сваку промену квалитета образложи. 

 Извештајни период и рок достављања извештаја 
Податке о продајним ценама произвођача индустријских производа достављају индустријска 

предузећа, на обрасцу Ц-41 за домаће тржиште и обрасцу Ц-41И за инострано тржиште. 
Извештајни период за који се достављају цене обухвата период од 16. претходног до 15. текућег у 
месецу. Индустријско предузеће попуњава образац између 14. и 16. сваког месеца, уписујући цене 
производа које важе за тај период и доставља га надлежном заводу за статистику најкасније до 28. 
у истом месецу. 

У случају да у извештајном периоду није било продаје, индустријско предузеће уписује цену 
по којој би продаја била извршена да се купац појавио. Према томе, у образац Ц-41 треба сваког 
месеца уписати цену за одабрани производ, под условом да га индустријско предузеће и даље 
производи. Ако у извештајном периоду није било продаје на иностраном тржишту, индустријско 
предузеће треба да достави образац Ц-41И уз напомену да није било извоза у том месецу. 

Критеријуми номенклатура 
Номенклатура производа по којој се прате цене и пондери за израчунавање групних индекса 

цена спада међу основне инструменте методологије статистике цена. Прецизност индекса цена 
произвођача у великој мери зависи од тога да ли је коректно састављена листа репрезентаната 
свих производа и да ли је тачно одмерен удео сваког производа у укупној вредности реализације.  

За сваку област индустрије саставља се посебна листа производа за које ће се пратити 
цене. Производи у оквиру области разврстани су у одређени број грана, група и подгрупа за које 
треба да се обезбеде поуздани подаци о кретању цена. Приликом састављања листе води се 
рачуна о томе да производи који се бирају треба да репрезентују кретање цена и оних производа 
који нису укључени у листу. Зато је битан састав сваке гране, односно групе и подгрупе производа. 
У листу се укључују производи који имају највећи удео у укупној реализацији производње. Број 
репрезентаната у оквиру појединих група и подгрупа зависи од хомогености група. Хомогеније 
групе, по правилу, захтевају мањи број репрезентаната од мање хомогених група, јер су варијације 
у кретању цена код хомогенијих група мање. За сваки изабрани производ даје се што је могуће 
потпунија спецификација, што треба да обезбеди упоредивост цена производа истог квалитета. 
Производи чија се производња и промет смањују или престају замењују се другим производима из 
исте групе који се највише производе, односно продају. 

  Листа производа за праћење цена се анализира и, по потреби, ажурира сваке године. 
Обимније измене, односно ревизија листе производа спроводи се сваке пете године, када се 
мењају и пондери, што је у складу са међународним препорукама и праксом других земаља. 

Од јануара 2001. године индекси цена произвођача у Србији објављују се по новој 
Номенклатури индустријских производа. Она се заснива на Класификацији делатности која је у 
складу са Класификацијом делатности Европске уније (NACE, rev. 1) и које су до четвороцифарског 
нивоа идентичне. У циљу задовољавања наших специфичних потреба, неке од четвороцифарских 
позиција NACE, rev. 1 даље су разрађене увођењем пете цифре. Код делатности које нису 
разрађиване пета цифра означена је нулом. Највиши ниво агрегирања у Класификацији 
делатности представљају сектори а потом подсектори. Наредни класификациони нивои су 
области, гране, групе и подгрупе. Цене произвођача индустријских производа прате се за преко 
1800 производа, сврстаних у секторе В, Г и Д, за 28 области Класификације делатности, из око 450 
индустријских произвођача на територији Републике Србије. 

Производи у Номенклатури груписани су и по намени (енергија, интермедијарни производи, 
капитални производи, трајни и нетрајни производи за широку потрошњу), а за специфичне потребе 
корисника изведене су и посебне групе (елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству, 
средства рада и репроматеријал у пољопривреди и друмска саобраћајна средства, укључујући 
течна горива и мазива и др.). 
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Пондери 
За израчунавање индивидуалних индекса користе се цене производа, док се групни индекси 

израчунавају пондерисањем индивидуалних индекса. Пондерисање индексних бројева има за 
сврху да сваки производ буде заступљен према значају који има у укупном промету, како би се 
обезбедила репрезентативност групног индекса као синтетичког показатеља варијација сложених 
појава. 

Пондери за обрачун групних индекса цена произвођача индустријских производа рачунају се 
на основу података редовних статистичких истраживања. Прво се израчунају пондери свих 
области, а затим пондери за сваки производ унутар области. Пондери области у ствари 
представљају учешће сваке индустријске области у укупној реализацији, а израчунавају се на 
основу података о укупној реализацији из Комплексног годишњег извештаја (КГИ-01), по чистим 
делатностима. За цене произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, пондери 
области се израчунавају тако што се вредност извоза сваке области одбије од одговарајуће 
вредности реализације из Комплексног годишњег извештаја. Код цена произвођача индустријских 
производа на иностраном тржишту за пондере области узимају се одговарајуће вредности 
годишњег извоза тих области. Пондери сектора и подсектора добијају се сабирањем вредности 
пондера одговарајућих индустријских области. 

Пондери за производе у оквиру сваке области израчунавају се на основу података Годишњег 
извештаја индустрије о реализацији производње на домаћем тржишту (ИНД-21) и података 
статистике спољне трговине о годишњој вредности извоза по КД за производе који се извозе. 
Производима из индексне листе цена произвођача за домаће тржиште додељује се вредност 
одговарајуће групе (шифре) из ИНД-21. Ако се из неке групе (шифре) ИНД-21 прате цене за више 
производа – спецификација, исказана вредност реализације под том шифром рашчлањује се 
пропорционално учешћу на одговарајуће производе из индексне листе цена произвођача. Након 
тога саберу се вредности свих позиција номенклатуре унутар области и израчуна структура у 
процентима, па се по тој структури претходно израчунати пондер области разлаже на производе из 
оквира те области и тако се добијају пондери за поједине производе у оквиру сваке области. Исти 
принцип се примењује и код извозних цена, само што се производима из индексне листе цена 
произвођача за инострано тржиште додељује вредност одговарајуће групе (шифре) из годишње 
вредности извоза по КД.  

Обухватност реализације у оквиру појединих области је потпуна, без обзира на број 
изабраних производа у оквиру области. Вредност реализације необухваћених производа додавана 
је вредности реализације изабраних производа, тако да збир вредности изабраних производа у 
оквиру области представља стварну реализацију те области. На тај начин пондерациони систем 
потпуно удовољава начелима репрезентативности. 

Пондери се мењају (рачунају) сваке пете године, што је у оквирима распона предвиђених 
међународним препорукама и праксом других земаља. Актуелни пондери се примењују од 2007. 
године а израчунати су на бази података за 2005. годину. 

Индекси цена и поступак израчунавања 
Индекси цена су релативни бројеви који показују промене цена из периода у период 

(динамику) за једну територију. 
Индекси цена рачунају се за поједине производе (индивидуални индекси), за групе (групни 

индекси) и за све производе који улазе у индексну листу (укупан индекс). Ови индекси се могу 
рачунати за различите територије. 

Индекси (индивидуални, групни и укупан) могу бити базни (са сталном базом) или ланчани 
(са променљивом базом). 

Ланчани (верижни) индекси изражавају промену цена једног периода према претходном 
периоду, тј. једног месеца према претходном месецу или године према претходној години. 
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Базни индекси су релативни бројеви који изражавају промену оригиналних података, у овом 
случају текућих цена, у односу на базу, тј. базне цене. Индекси са сталном базом омогућавају 
лакше поређење цена у разним периодима. Као база у нашем истраживању користи се просечна 
цена производа за претходну годину.   
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Израчунавање агрегираних (тј. групних) индекса изводи се пондерисањем индивидуалних 

индекса по правилима Лесперове формуле, која у нашој статистици цена служи за израчунавање 
индекса цена произвођача индустријских производа:  
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где је: 
 
Pn = цена производа у текућем месецу, 
P0 = цена производа у базном периоду, 
W0 = вредност продатих количина у базном периоду. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Органи спровођења истраживања 
Према Закону о званичној статистици, Републички завод за статистику организује и спроводи  

истраживање о ценама произвођача индустријских производа.  

Обавезност давања података 
Извештајне јединице, тј. предузећа, дужне су, на основу члана 26. Закона о званичној 

статистици, да без надокнаде и уз поштовање рокова дају тачне, комплетне и ажурне податке.  

Пријем и обрада података 
По пријему извештаја (рок за доставу је 28. у месецу) обављају се детаљна контрола и унос 

доспелих података о ценама. Затим се израчунавају индекси цена на свим нивоима агрегирања. 
После анализе добијених показатеља врши се израда коначних резултата за тај месец. 

Објављивање података 
Индекси цена произвођача индустријских производа објављују се у саопштењима  

Републичког завода за статистику, у месечној динамици, у штампаној и електронској форми. 
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште (ЦН 20) и за инострано 
тржиште (ЦН 21) објављују се сваког 5. у месецу, а укупни индекси цена произвођача 
индустријских производа (ЦН 22) сваког 7. у месецу за претходни месец. Индекси цена 
произвођача индустријских производа редовно се објављују и у публикацијама Месечни преглед и 
Статистички годишњак Србије (издања Републичког завода за статистику). 

ИНСТРУМЕНТИ  ИСТРАЖИВАЊА 

У прилогу: 
•  Обрасци:  Ц-41 и Ц-41И 

 
 
Контакт особа – Давор Морача, локал 231 

 

  
 



<<
  /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


