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Rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

dotycząca oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem

OCHRONA ŚRODOWISKA

„Dostawcy wody do picia są zawsze odpowiedzialni za 
jakość i bezpieczeństwo wody, którą produkują” – Świato-
wa Organizacja Zdrowia (Drinking water suppliers are re-
sponsible at all times for the quality and safety of the water 
that they produce – WHO).

Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w artykule 11. „Przegląd załączników”, zobowiązuje Komi-
sję Europejską do weryfi kacji zapisów co 5 lat, ze względu 
na postęp naukowo-techniczny i zmiany środowiskowe za-
chodzące w świecie. Dotyczy to szczególnie załącznika I,
określającego wskaźniki mikrobiologiczne i chemiczne 
wody przeznaczonej do spożycia, załącznika II, określają-
cego zasady monitoringu wody oraz załącznika III, zwią-
zanego z metodyką analiz. Od 2007 r. Komisja Europejska 
prowadzi weryfi kację wskaźników fi zyczno-chemicznych 
i mikrobiologicznych oraz analizę możliwości wdrożenia 
systemów oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

Plany bezpieczeństwa wody

Bardzo istotna z punktu widzenia przedsiębiorstw wo-
dociągowych jest propozycja Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), dotycząca wpisania do dyrektywy 98/83/WE 
obowiązku wdrożenia tzw. planów bezpieczeństwa wody  
(Water Safety Plans – WSP). Plany te zakładają monitoring 
dystrybucji wody od ujęcia aż do konsumenta. W ramach 
systemu zaopatrzenia w wodę konieczne będzie określe-
nie zagrożeń związanych z jakością źródła wody, proce-
sem oczyszczania oraz dystrybucją aż po sieć rozdzielczą 
i instalacje w budynkach. Przedsiębiorstwa wodociągowe 
będą więc odpowiedzialne za większą część tego syste-
mu. Celem wdrożenia planów bezpieczeństwa wody jest 
udoskonalenie i uporządkowanie metod oceny ryzyka i za-
rządzania kryzysowego, które w wielu przedsiębiorstwach 
wodociągowych już istnieją. Ponieważ na świecie i w kra-
jach członkowskich UE funkcjonuje już wiele różnych 
skutecznych rozwiązań, przedsiębiorstwa wodociągowe 
wyrażają wątpliwość, czy rzeczywiście potrzebny jest jakiś 
ujednolicony system.

W 2004 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała 
wytyczne do stosowania planów bezpieczeństwa wody [1],
w których proponuje analizę łańcucha zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, składającego się 
z takich elementów, jak źródło wody, ujęcie, oczyszczanie 

wody, transport w sieci rozdzielczej oraz dostarczenie do 
instalacji u konsumentów. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, podstawowym celem planów bezpieczeństwa 
wody jest minimalizacja zanieczyszczeń ujmowanej wody, 
prowadząca do ograniczenia procesu oczyszczania, a na-
stępnie zapobieganie zanieczyszczeniu wody podczas jej 
magazynowania i dystrybucji. Plany te są – wg Światowej 
Organizacji Zdrowia – najskuteczniejszą metodą zapew-
nienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę [2]. Plany 
bezpieczeństwa wody składają się z trzech podstawowych 
elementów:

– oceny systemu zaopatrzenia w wodę związanej z wy-
pełnianiem celów zdrowotnych,

– monitoringu operacyjnego dopasowanego do systemu 
zaopatrzenia w wodę,

– dokumentacji i zarządzania systemem zaopatrzenia 
w wodę.

Plany bezpieczeństwa wody powinny uwzględniać na-
stępujące czynniki:

– środowiskowe (ilość i jakość wody, skład chemiczny, 
wykorzystanie energii),

– ekonomiczne (testy i pobór próbek, koszty admini-
stracyjne związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu)

– organizacyjne (szkolenia, sporządzanie raportów),
– socjalne (czynniki zdrowotne).
W 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowa-

ła kolejny dokument zawierający wytyczne praktycznego 
zastosowania planów bezpieczeństwa wody, domagając 
się prawnego usankcjonowania ich stosowania w Unii 
Europejskiej [3]. Komisja Europejska odniosła się do tej 
idei przychylnie. W 2008 r. Izba Gospodarcza Wodociągi 
Polskie przeprowadziła wśród swoich członków konsul-
tacje propozycji Światowej Organizacji Zdrowia i Komi-
sji Europejskiej. Przedsiębiorstwa wodociągowe wyraziły 
zaniepokojenie związane ze spodziewanym zwiększeniem 
nakładów wynikających z prowadzenia badań i wdrażania 
planów bezpieczeństwa wody. Stanowisko IGWP zostało 
zaprezentowane w Europejskiej Federacji Narodowych 
Organizacji Usługodawców Wodno-Ściekowych – EU-
REAU (European Federation of National Associations of 
Water and Waste Water Services) oraz podczas spotkania 
roboczego zainteresowanych stron w Dyrekcji General-
nej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Departament 
Higieny Środowiska Ministerstwa Zdrowia opracował 
dokument [4] prezentujący stanowisko Polski, który czę-
ściowo uwzględnił opinię IGWP. Ministerstwo Zdrowia 
poparło pełne wdrożenie planów bezpieczeństwa wody 
wzorujących się na systemie HACCP, lecz nie odniosło się 
niestety do problematyki związanej ze wzrostem kosztów 
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eksploatacji, jednak – podobnie jak EUREAU – poddaje 
w wątpliwość równe traktowanie dużych i małych przed-
siębiorstw wodociągowych.

Organizacja EUREAU przeprowadziła wśród swoich 
członków (kraje Unii Europejskiej i należące do Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA) ankietę, 
w której wykazano, że tzw. mali dostawcy wody (poniżej 
5 tys. odbiorców) obsługują średnio 16% mieszkańców UE, 
przy czym wartość ta w niektórych krajach dochodzi do 60%. 
Mali dostawcy nie mają dostatecznych środków do tego, 
aby wdrożyć pełne plany bezpieczeństwa wody. W Polsce 
struktura dostawców jest bardziej rozdrobniona niż podana 
średnia EUREAU, tym bardziej więc konieczne jest czynne 
uczestnictwo naszego kraju w procesie konsultacji.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie na podstawie 
własnych danych oraz materiałów GUS [5] szacuje, że 
w Polsce jest ponad 17 tys. zakładów wodociągowych, czy-
li systemów składających się ze stacji poboru wody i sie-
ci dystrybucji. Ponad 11 tys. wodociągów ma wydajność 
mniejszą niż 100 m3/d, a tylko około 70 wydajność ponad 
10 tys. m3/d. Dodatkowo jest kilka tysięcy ujęć indywidu-
alnych oraz dostawców, których nie obowiązuje ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków [6]. Dane na temat 917 wodociągów 
(o wydajności ponad 1000 m3/d lub zaopatrujących ponad 
5 tys. osób) są przekazywane do Komisji Europejskiej. 
Wdrożenie rozbudowanych planów bezpieczeństwa wody 
we wszystkich wodociągach wydaje się więc niemożliwe. 
Stąd pomysł podziału na mniejszych i większych dostaw-
ców wody. Kontrowersyjna jest również propozycja wpi-
sania do dyrektywy 98/83/WE nazwy kojarzącej się jed-
noznacznie ze Światową Organizacją Zdrowia. Systemy te 
należałoby raczej określić mianem systemów oceny ryzyka 
i zarządzania kryzysem (RA/RM – Risk Assessment/Risk 
Management).

Praktyka wdrażania planów bezpieczeństwa wody

W bieżącym roku Światowa Organizacja Zdrowia opu-
blikowała „Podręcznik o planie bezpieczeństwa wody” 
[7], mający ułatwić ich wdrażanie. Rysunek 1 przedsta-
wia ogólne założenia systemu i kroki, jakie powinno się 
przedsięwziąć, aby wdrożyć plany bezpieczństwa wody 
w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Pierwszy krok związany jest z powołaniem kompetent-
nej osoby, która będzie zarządzać zespołem zajmującym się 
planem bezpieczeństwa wody. Konieczne jest oczywiście 
odpowiednie dobranie składu całego zespołu, określenie 
budżetu oraz harmonogramu prac. Na przykład, w przed-
siębiorstwie wodociągowym w Melbourne, zaopatrującym 
3,5 mln mieszkańców, taki zespół liczy 15 osób i składa się 
z pracowników departamentu jakości, eksploatacji, labora-
toriów oraz technologów. Często konieczna jest współpra-
ca z ekspertami zewnętrznymi, reprezentującymi zarządcę 
wód, przemysł, rolnictwo itp.

Drugi krok dotyczy opisu systemu zaopatrzenia 
w wodę. Szczególną uwagę należy zwrócić na słabe ele-
menty systemu, będące źródłem zagrożeń. Należy więc 
zdefi niować standardy jakości, scharakteryzować wodę 
surową i zagrożenia, jakie mogą wynikać z rodzaju źró-
dła wody. Szczególnie istotne są zmiany jakościowe za-
leżne od uwarunkowań zewnętrznych (np. pogoda). Kolej-
nym ważnym elementem jest cały proces technologiczny 
oczyszczania wody (szczególnie chemikalia dodawane do 
wody), magazynowanie wody oraz proces jej dystrybucji 
w sieci (materiały kontaktujące się z wodą), jak również 
kwalifi kacje personelu. Konieczne jest opracowanie od-
powiedniej dokumentacji, schematu systemu zaopatrzenia 
w wodę, określenie odpowiedzialności poszczególnych ko-
mórek itp. W praktyce najczęstszymi problemami na tym 
etapie są braki planów sieci dystrybucji, brak wiedzy na 

Rys. 1. Ogólne założenia i sposób wdrażania planów bezpieczeństwa wody
Fig. 1. General assumptions and methods of implementing Water Safety Plans
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temat gospodarki wodnej w regionie, działalności rolniczej 
i przemysłowej w okolicy ujęć, brak jednoznacznego przy-
porządkowania odpowiedzialności jednostkom administra-
cji samorządowej i rządowej.

Trzeci krok jest w praktyce realizowany wspólnie 
z czwartym i piątym. Wymaga identyfi kacji wszystkich 
biologicznych, fi zycznych i chemicznych zagrożeń na 
konkretnym etapie zaopatrzenia w wodę. Należy również 
zidentyfi kować wszelkie zagrożenia wynikające z zakłó-
ceń, przerw w działaniu itd. Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia zagrożenie to czynnik fi zyczny, chemiczny, 
biologiczny lub radiologiczny, który może mieć szkodli-
wy wpływ na zdrowie publiczne. Sytuacja zagrożenia to 
wydarzenie, które wywołuje zagrożenie lub uniemożliwia 
jego likwidację. Na przykład, deszcze nawalne (sytuacja 
zagrożenia) mogą spowodować przeniknięcie patogenów 
(zagrożenie) do wody. Zagrożenie powinno mieć określoną 
wagę i siłę oddziaływania potencjalnych skutków (rys. 2).

Czwarty krok polega na udokumentowaniu metod kon-
troli w postaci inspekcji, wytycznych lub wyników z mo-
nitoringu. Zagrożenia powinny zostać zweryfi kowane pod 
względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia i wpływu 
na zdrowie konsumentów. Oczywiście odpowiednie meto-
dy kontroli ograniczają prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożeń. Muszą więc być skuteczne, a niestety częstym 
błędem jest wprowadzanie pomiarów wskaźników fi zycz-
no-chemicznych, które nie poprawiają bezpieczeństwa 
wodociągu. Należy więc zidentyfi kować zakres odpowie-
dzialności personelu za wykrywanie zagrożeń. Szczegól-
nie niebezpieczne są te, o których mało wiadomo i nie ma 
skutecznych metod ich kontroli lub te, które nie zależą od 
wodociągu, np. kodeks dobrych praktyk rolniczych.

Piąty krok, sprzężony z czwartym, dotyczy skuteczne-
go utrzymania planów bezpieczeństwa wody, zapewniając 
odpowiednie zasoby.

Szósty krok dotyczy weryfi kacji metod kontroli i za-
pewnienia, że one funkcjonują. Potrzebne są więc odpo-
wiednie procedury oraz zdefi niowane cele (kiedy, jak czę-
sto, gdzie, jak).

Siódmy krok to określenie skuteczności systemu po-
przez obowiązkowy monitoring, badania stopnia zadowo-
lenia odbiorców wody, wyniki audytów itp.

Ósmy krok polega na opracowaniu procedur organiza-
cyjnych wraz z utrzymaniem ich aktualności.

Dziewiąty krok dotyczy doskonalenia personelu i obej-
muje szkolenie operatorów, a także szkolenia z zakresu 
higieny pracy, dotyczące ISO, akredytacji laboratoriów, 
badania naukowe, plany rozwoju itd. Zarówno pracownicy, 
jak i otoczenie musi wiedzieć, po co istnieją plany bezpie-
czeństwa wody i jak należy się nimi posługiwać.

Dziesiąty krok to procedura weryfi kacji planów. Plany 
bezpieczeństwa wody powinny być okresowo sprawdzane
oraz wymagają natychmiastowej aktualizacji w wyniku 

zaistniałych zmian, jak np. reorganizacja przedsiębiorstwa, 
zmiany prawne, zmiana personelu.

Jedenasty krok dotyczy rewizji planów w wyniku zaist-
niałej sytuacji zagrożenia, wystąpienia zdarzenia kryzysowe-
go. W ten sposób plany bezpieczeństwa wody „uczą się”.

Inne rozwiązania

Plany bezpieczeństwa wody są aktywnie popularyzo-
wane przez Światową Organizację Zdrowia, która dąży do 
tego, aby zostały one wpisane do dyrektywy Unii Europej-
skiej. EUREAU zgadza się z tym, że systemy oceny za-
grożeń i zarządzania ryzykiem są potrzebne, nie zgadza się 
jednak ze skopiowaniem planów bezpieczeństwa wody do 
znowelizowanej dyrektywy 98/83/WE uważając, że należy 
dać krajom członkowskim więcej swobody w decydowa-
niu, jakich narzędzi wymagać i jak je kontrolować. Istnie-
je już bowiem wiele równie skutecznych narzędzi, z któ-
rych wodociągi na całym świecie korzystają (np. norma 
ISO 22000, HACCP itp.). Dostępne są również różnorod-
ne materiały i metody audytu wewnętrznego i weryfi kacji 
(również PBW), takie jak:

– podręczniki dotyczące zaopatrzenia w wodę (wytycz-
ne kanadyjskie, australijskie i szkockie plany dot. wody, 
podręcznik techniczny dla prywatnych dostawców wody 
opracowany przez jednostki badawcze przemysłu wodne-
go Wielkiej Brytanii),

– podręczniki dotyczące okresowych audytów (plany 
zarządzania ryzykiem w zdrowiu publicznym w Nowej Ze-
landii, wytyczne audytu w australijskim stanie Victoria, ra-
porty o ocenie ryzyka opracowane przez brytyjski inspek-
torat wody do picia),

– narzędzia samooceny planów bezpieczeństwa wody 
(jedyny dostępny dokument – AQUALITY – został opra-
cowany w Australii).

Światowa Organizacja Zdrowia wspólnie z IWA (In-
ternational Water Association – Międzynarodowa Orga-
nizacja Wodna) zaproponowały narzędzie mające ułatwić 
wdrażanie planów bezpieczeństwa wody. Jest to kwestio-
nariusz, za pomocą którego ocenia się skuteczność systemu 
zaopatrzenia w wodę, przy czym jest on raczej przeznaczo-
ny dla audytora zewnętrznego, a nie dla dostawców wody. 
W przypadku przedsiębiorstw wodociągowych bardziej 
przyjazny wydaje się dokument AQUALITY – narzędzie 
samooceny wykorzystywane w Australii (Victoria i Qu-
eensland). Dokument ten, opracowany przez Organizację 
Usług Wodnych Australii, zawiera 800 pytań, a jego wy-
pełnienie (zdaniem autorów) trwa około jednego tygodnia 
i wymaga średnio pracy trzech osób. W Wielkiej Brytanii 
plany bezpieczeństwa wody są już stosowane, w Niem-
czech przygotowania do ich wdrożenia już się zaczęły. 
Wydano na przykład podręcznik dotyczący pracy przedsię-
biorstw wodociągowych w normalnych warunkach. Prze-
prowadza się spotkania z zarządcami budynków, prowadzi 
uzgodnienia z regulatorem niemieckim, który nie akceptu-
je idei dzielenia wodociągów na mniejsze i większe, gdyż 
zdrowie ludzkie powinno mieć wszędzie tę samą wagę.

Przygotowany przez Komisję Europejską tekst dyrekty-
wy powinien być przekazany do Parlamentu Europejskiego 
na początku 2010 r. Dyrektywa będzie więc zatwierdzona 
najwcześniej w końcu 2011 r. Po uwzględnieniu około 
2 lat na jej wdrożenie, zacznie w pełni obowiązywać po-
przez zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Rys. 2. Prawdopodobieństwo i konsekwencje zagrożeń
Fig. 2. Probability of hazards and related consequences
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Obecnie Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG Envi) 
przeprowadza rozeznanie wśród krajów członkowskich 
dotyczące małych dostawców wody. W 2009 r. nie należy 
się niestety spodziewać spotkania zainteresowanych stron. 
Załącznik I dyrektywy ma mieć zmienioną strukturę z po-
działem na grupy. Monitoring niektórych wskaźników bę-
dzie więc obowiązkowy, a pozostałe będą zależeć od syste-
mów bezpieczeństwa wody i wewnętrznych decyzji krajów 
członkowskich, przy czym istotne jest wyeliminowanie 
kosztownych badań, które nie poszerzają wiedzy operato-
rów o jakości dostarczanej wody.

Stanowisko polskich przedsiębiorstw 
wodociągowych

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uważa, że przed 
decyzją o formie zapisów dotyczących rewizji dyrekty-
wy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi powinna być przeprowadzona rzetel-
na analiza kosztów i korzyści wynikających z jej zmiany. 
Koszty powinny być realistyczne oraz muszą przynieść 
wymierną korzyść konsumentom oraz przedsiębiorstwom 
wodociągowym.

Wprowadzenie grup wskaźników jest zjawiskiem ko-
rzystnym, jednak ze względu na różnice regionalne kraje 
członkowskie powinny otrzymać maksymalnie dużą auto-
nomię dotyczącą decyzji o zakresie badań obowiązkowych. 
Przedsiębiorstwa wodociągowe odnoszą się pozytywnie do 
pomysłu wdrożenia systemu oceny zagrożeń i zarządzania 
ryzykiem i w tym kontekście nalegają na realizację zapi-
sów Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczących koniecz-
ności ochrony źródeł ujmowanej wody. Ze względów 
ekonomicznych, polskie przedsiębiorstwa wodociągowe 
popierają jednak podział na małych i dużych dostawców.

Wnioski
♦ Jakkolwiek założenia planów bezpieczeństwa wody 

są właściwe i niektóre przedsiębiorstwa stosują już podob-
ne rozwiązania, to jednak koszty ich wdrożenia w całej 
Unii Europejskiej mogą znacząco obciążyć konsumentów 
wody.

♦ Plany bezpieczeństwa wody obejmują również ochro-
nę źródeł ujmowanej wody oraz zapewnienie wymaganej 
jakości wody u odbiorców. Jednakże Komisja Europejska 
nie przedstawiła dotychczas konkretnych i realistycznych 

propozycji w tym zakresie, koncentrując się na przedsię-
biorstwach wodociągowych będących w środku całego 
systemu zaopatrzenia w wodę. W praktyce żaden kraj nie 
ma defi nitywnie rozwiązanego problemu egzekwowania 
odpowiedzialności za jakość wody w instalacjach u od-
biorców.

♦ Ze względu na słabszą kondycję małych zakładów 
wodociągowych (zaopatrujących mniej niż 5 tys. miesz-
kańców) należałoby w nich wprowadzić system oceny 
zagrożeń o mniejszej liczbie elementów składowych. Po-
wstaje jednak wątpliwość, czy wówczas nie nastąpi podział 
na wodę kontrolowaną lepiej i gorzej.

♦ Należy rozstrzygnąć, jak powinien być umocowany 
niezależny audytor kontrolujący poprawność całego syste-
mu zaopatrzenia w wodę w instytucji odpowiedzialnej za 
jakość źródła, w wodociągach i u administratora budynku.

♦ Nazwa systemu powinna być określona tak, aby nie 
wywoływać skojarzeń z żadną instytucją. Plany bezpie-
czeństwa wody są autorskim pomysłem Światowej Orga-
nizacji Zdrowia.

♦ EUREAU nalega, aby dyrektywa przekazała upraw-
nienia krajom członkowskim, które wewnętrznie zdecydu-
ją o wymaganiach dotyczących systemów oceny zagrożeń 
i zarządzania ryzykiem, bowiem nadmierna centralizacja 
działań przyczyni się do zwiększenia biurokracji poprzez 
konieczność przekazywania zbyt wielu informacji do Ko-
misji Europejskiej.
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Abstract: The goals and assumptions underlying the 
revision of Council Directive 98/83/EC are specifi ed. The 
revision consists in verifying the scope of water quality 
testing and in analyzing the potential for the implementa-
tion of the risk assessment/risk management system. The 
World Health Organization has proposed that Water Safety 
Plans should be included into the Directive. These plans 
demand that the water supply process has to be monitored 
"from catchment to consumer". Within the framework of 
the risk assessment/risk management system it is necessary 
to identify the hazards and risks pertinent to the quality of 
the water source, as well as to the treatment and distribution 

of the water being taken in for human consumption. It has 
been emphasized that the implementation of the risk assess-
ment/risk management system involves additional costs 
and amount of labor. In this context, particular considera-
tion has to be given to small drinking water suppliers (with
a number of users lower than 5,000) serving 16% of the 
EU population on average (according to EUREAU). Since 
in Poland the proportion of small water suppliers is high, it 
is desirable that they should participate in the consultations 
preceding the implementation of the Water Safety Plans. 
The deadline for the revised formulation of the Directive
is the beginning of the year 2010. As a result, the Decree
of the Polish Health Minister on the quality of the water 
supplied for human consumption will be changed accor-
dingly.

Keywords: Council Directive 98/83/EC, waterworks, 
Water Safety Plans, drinking water quality.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


