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рилагођавање је стварање могућности за усклађеност потреба 
личности и њеног понашања са могућностима и захтевима 

средине. Најчешће се постиже прилагођавањем на одређене услове кроз 
промену образаца и структуре понашања у складу са захтевима средине 
или шире заједнице. Прилагођавање војника, па и кадета на све 
специфичности војне средине (начин живота, организација рада, низ 
ограничења и др.) свакако је специфичан процес, посебно у односу на 
друге радне средине. Стога је циљ истраживања био да се утврди у којој 
мери различити социјални аспекти прилагођавања током школовања на 
Војној академији утичу на образовну успешност кадета. Истраживање је 
спроведено на Војној академији са кадетима оба пола, прве и друге године 
школовања. У испитивању је коришћен Упитник о прилагођености кадета 
Војне академије условима школовања – конструисан за потребе овог ис-
траживања. Значајност разлика између група испитаника извршена је 
помоћу Хи-квадрат теста. Резултати показују да кадетима нашег узорка 
различити социјални аспекти, изражени низом активности и односа у Војној 
академији, у мањој или у знатној мери олакшавају прилагођавање и 
помажу у остваривању виших образовних резултата. Али, ни у једном 
случају није утврђена статистички значајна повезаност ових обележја са 
образовном успешношћу која је изражена просечном оценом. Добијени ре-
зултати имају и шире импликације, јер указују и на прилагођавање 
личности на радну средину, која је у многим аспектима слична војној 
(распоред рада, хијерархија односа, начин и организација рада, међу-
људски односи и сл.) и може утицати на радну ефикасност запослених. 

Кључне речи: прилагођавање, прилагођеност, социјални аспекти, 
образовна успешност 

                              
∗ Рад је део истраживачког пројекта „Прилагођеност кадета Војне академије условима школовања и 

обуке”, Института за стратегијска истраживања, Министарства одбране Републике Србије.  

П

 

DO
I: 

10
.5

93
7/

vo
jd

el
o1

60
21

70
S 



Систем одбране 
 

 171  

 

Увод 
рилагођавање је у биологији адаптација, промена у складу са новим условима 
или околином. У психологији и социјалном раду подразумева стварање 

могућности за усклађеност потреба личности и њеног понашања са могућностима и 
захтевима средине. Најчешће се постиже прилагођавањем на одређене услове кроз 
промену образаца и структуре понашања у складу са захтевима средине или шире 
заједнице. Не подразумева апсолутну послушност, већ активан однос стварања услова 
који одговарају људским потребама и развоју креативних могућности. Може се рећи да 
свака промена у животу појединца захтева ново прилагођавање, било на нову животну 
(физичку) или радну (социјалну) средину. Сам процес прилагођавања на нове услове 
живота и рада не може се временски ограничити на одређен број дана, већ траје 
различит период и зависи од сложености средине и њених захтева, али и 
карактеристика и особености сваког појединца, што се односи и на прилагођавање у 
Војсци. Поједини аутори (Tallent, N., према Хрњица, 1982, 65) разликују три облика 
прилагођавања: биолошко прилагођавање – прилагођавање на физичку средину; 
социјално прилагођавање – прилагођавање на друге људе и друштвене норме и 
прилагођавање на самог себе – прихватање реалне слике о себи без резигнације и 
незадовољства. У тежим животним условима (поплаве, земљотреси, пожари, епиде-
мије, ратни сукоби и сл.) прилагођавање се посматра као сложенији процес чији је 
исход оно што многи аутори дефинишу као „општа прилагођеност”. Војна средина, у 
целини посматрано, са низом својих специфичности, свакако представља сложену 
животну и радну средину, а школовање на Војној академији посебно. У том смислу је у 
војнопсихолошкој литератури и дефинисано да прилагођавање појединца зависи од 
више фактора које је могуће груписати у три целине: 1) тежина услова војничког живота 
и обуке (наставе); 2) карактеристике личности (физичке, здравствене, андрагошке и 
психолошке); 3) време за прилагођавање. Поред поменутих фактора, значајан утицај 
има и квалитет социјалних односа, као и систем целокупне војне организације.  

Прилагођеност је, може се рећи, резултат прилагођавања и представља величину 
(димензију) са два дијаметрално супротна пола. При томе, најчешће говоримо о већој 
или мањој прилагођености, односно мањој или већој неприлагођености појединца. 
Истраживања показују, посебно у војној средини (Касагић, Костић, 1992), да сви добро 
прилагођени војници у свом животу и раду испољавају сличне обрасце понашања, док 
су неприлагођени војници особени и своју неприлагођеност у понашању манифестују 
на себи својствен начин, што захтева индивидуални приступ сваком војнику који има 
тешкоће у прилагођавању. Сам опис прилагођене личности, према многим ауторима, 
по многим одређењима се поклапа са описом зреле личности. Потребно је напоменути 
да зрела личност у свом понашању настоји да одговори захтевима средине, али и да у 
знатној мери очува своју индивидуалност. Прилагођавање има и своје границе; када се 
оне пређу говори се о конформизму личности и губитку личног идентитета.  

У том смислу различити аутори у свом теоријском одређењу прилагођености имају у 
извесној мери и различите приступе. Хит (Heath, D., према Хрњица, 1982, 63) истиче да 
је прилагођено оно понашање које у оптималној мери симултано усклађује стабилност 
его структуре и захтеве средине. Иако је у основи психоаналитички усмерена и ова 
дефиниција истиче зрелост личности као предуслов њене прилагођености. 

П 
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Талент истиче следећа мерила за процену прилагођености појединца: добро 
субјективно осећање, лично и социјално постигнуће и способност за рад. 

Војни психолози (Поповић, 1975, 260) сматрају да је личност добро прилагођена 
„...кад може прихватити саму себе и своју средину, кад су њени основни мотиви 
задовољени, кад су мотиви њене активности и животни циљеви у складу са 
циљевима социјалне средине у којој живи и у складу са друштвеном стварношћу 
уопште”. Овакво одређење истиче два критеријума прилагођености: психолошки, који 
се огледа у задовољењу мотива у једној средини и социјални, који се огледа у 
усаглашености животних циљева и понашања са захтевима социјалне средине. 

У односу на два критеријума – субјективно осећање задовољства и ефикасност пре-
ма очекивањима социјалне средине, може се, када је реч о степену прилагођености, дати 
теоријски модел (табела 1, према Пајевић и сар. 1995, 14) према којем се људи могу 
сврстати у једну од четири категорије. Највећи број људи у популацији сврстава се у 
групу А (нормално прилагођене личности), јер задовољавају оба наведена критеријума. 

 
Табела 1 – Теоријски модел прилагођености 

Е ф и к а с н о с т 
Категорије 

+ - 

+ 
А 

Прилагођена  
личност 

Б 
Социопатска  

личност СУБЈЕКТИВНО 
ОСЕЋАЊЕ 

– 
В 

Неуротична  
личност 

Г 
Психопатска  
личност 

 
Нека ранија истраживања прилагођености у војној средини (Пајевић, и сар., 

1995, 114) показала су да међу социо-психолошким факторима, који олакшавају 
прилагођавање студената Војне академије на летњем логоровању, на прво место 
по значају долази „другарство”. Једино студенти авијације „другарству” не придају 
толики значај и они се статистички знатно разликују од свих осталих студената. 
Идентификација („сазнање да стасавају као будуће старешине”) са професијом, по 
мотивационој вредности за прилагођавање, долази на друго место, што је у складу са 
претходно наведеним тврдњама о степену почетне мотивисаности за позив. „Брига 
старешина” је, такође, веома значајан фактор који олакшава прилагођавање. 
Сличан је утицај ових фактора и на зимској обуци, с тим што треба нагласити да су 
студенти од свих одговора најпозитивније мишљење дали „задовољству односом 
наставника”. Преко 75% студената је изјавило да су „веома задовољни” односом 
наставника. Добијени резултати указују на значај добрих интерперсоналних односа и 
утицај социјалне климе на умешност у прилагођавању. На самој обуци томе највише 
могу да допринесу старешине својим односом, разговорима, интересовањем за 
проблеме и осећања студената. Разлике међу студентима у значају који придају 
појединим факторима „социо-психолошке” природе веће су него код „физичких 
фактора”. Управо, то указује на значај индивидуалног приступа појединцима у 
групи како би се боље уочило шта их оптерећује на обуци.  
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Новија истраживања прилагођености војника (Дедић, 2004, 637) показују да су 
највећи узроци фрустрације везани за проблем успостављања интерперсоналних 
односа са другим војницима, а да им другарство то олакшава. Интерперсонални 
односи знатно утичу и на доживљај квалитета живота током служења војног рока и 
не зависе од професионалне улоге војника.  

Проучавање процеса прилагођавања је важно када су у питању кадети прве и 
друге године школовања. За неке кадете који су завршили средње школе у цивил-
ству школовање у Војној академији је и први сусрет са војном професијом, органи-
зацијом и средином. Због тога је њихов први утисак битан, како са аспекта мотива-
ције, тако и са аспекта образовне ефикасности, а често је пресудан и за наставак 
даљег школовања на академији. С друге стране, добијени резултати могу се кори-
стити за: валидацију програма селекције кандидата, унапређење и иновирање на-
ставних програма, као и за побољшање критеријума за оцењивање студената то-
ком школовања, па и касније током њихове професионалне каријере.  

Управо су нас резултати претходних истраживања и навели да у нашем истра-
живању покушамо да утврдимо у којој мери социјални аспекти живота и рада на 
Војној академији, за које претпостављамо да олакшавају прилагођавање кадетима, 
што потврђују и претходно наведена истраживања, имају утицаја и на образовну 
успешност кадета током прве две године школовања.  

Само истраживање је у методолошком погледу ослоњено на наведена теоријска 
одређења прилагођености која за критеријум, преко којег се може мерити прилаго-
ђеност, дефинише ефикасност (успешност) у активностима, односно раду, док 
је у случају нашег истраживања изражена образовном ефикасношћу, односно 
оствареном средњом оценом у текућој школској години. 

Метод 
Циљ овог емпиријског истраживања јесте да се утврди у којој мери социјални 

аспекти живота и рада на Војној академији, који олакшавају прилагођавање, утичу и на 
њихову образовну успешност. При томе је образовна успешност дефинисана ос-
твареним просеком оцена у текућој школској години. Социјални аспекти живота и рада 
на академији, који олакшавају прилагођавање, јесу: другарство у колективу, брига 
старешина, начин и организација војничког живота, стална ангажованост, културно-
забавне активности, спортске активности, наставно особље и ангажованост на настави.  

Узорак ширег емпиријског истраживања „Прилагођеност кадета условима шко-
ловања у Војној академији” чини 108 кадета прве и друге године Војне академије 
оба пола. Међу испитаницима њих 35,19% припадало је КоВ-у, 27,78% виду В и ПВО, 
26,85% логистици, а 10,19% испитаника није одговорило на питање о припадности 
батаљону. У односу на пол узорак је обухватио 68 кадета (62,96%) и 40 кадеткиња 
(37,04%). Сви кадети имају завршену средњу школу, при чему је највећи број 
кадета завршио војну гимназију, што указује на то да је узорак хомоген.  

 За прикупљање података коришћен је „Упитник о прилагођености кадета Војне 
академије условима школовања” – конструисан за потребе овог истраживања. 
Упитник је обухватао више група питања, која су се односила на оцене личне ин-
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формисаности о војној професији, врсти завршене средње школе и постигнут 
школски успех, психофизичку припремљеност, мотивисаност за школовање и поли-
гонску обуку, процене значаја фактора значајних за прилагођеност школовању и 
полигонској обуци, као и квалитет интерперсоналних односа. Кадети су на тросте-
пеној скали оцењивали у којој мери им различити психолошки и социолошки аспек-
ти (другарство у колективу, брига старешина, начин и организација војничког живо-
та, стална ангажованост, културно- забавне активности, спортске активности, на-
ставно особље и ангажованост на настави) олакшавају прилагођавање.  

Овако добијени подаци су укрштени са оствареним резултатима у настави, одно-
сно са оствареном просечном оценом за сваког кадета понаособ, те је применом Хи-
квадрат теста утврђено постојање статистички значајне повезаности ових обележја. 

Обрада података извршена је у статистичком пакету SPSS 11 и обухватила је 
дескриптивну статистику (фреквенције, проценти, M, SD), и Хи-квадрат тест за ут-
врђивање статистичких разлика међу испитаницима у односу на испитиване варијабле.  

Резултати 
Резултати субјективних процена кадета о утицају и значају различитих социјал-

них аспеката и односа у Војној академији који помажу и олакшавају процес прила-
гођавања на специфичне услове живота и рада, као и повезаност тих процена са 
оствареним просеком оцена у текућој школској години, наведени су, ради веће пре-
гледности, у збирној табели 2. 

 
Табела 2 – Расподела испитаника по активностима које помажу прилагођавање и њихова 

повезаност са образовном успешношћу (остварени просек оцена у школској години) 

Активност Не 
олакшава 

У малој мери 
олакшава 

У знатној 
мери 

олакшава 
χ² p 

Другарство у колективу  3,88% 27,18% 68,93% 5,24 0,51 
Брига старешина 21,36% 58,25% 20,39% 1,55 0,95 
Начин и организација 
војничког живота 48,54% 36,89% 14,56% 5,76 0,45 

Стална ангажованост 63,11% 22,33% 14,56% 3,52 0,74 
Културно-забавне активности 23,30% 48,54% 28,16% 7,82 0,25 
Спортске активности 3,88% 17,48% 78,64% 8,88 0,18 
Наставно особље 
и ангажованост на настави 25,24% 62,14% 12,62% 3,93 0,68 

 
Резултати показују да кадетима нашег узорка наведене активности у мањој или у 

значајној мери олакшавају прилагођавање и помажу у полагању испита, али ни у јед-
ном случају није утврђена статистички значајна повезаност ових обележја са просеком 
оцена које остварују кадети током школовања. Активности у којима су утврђене највеће 
разлике су: „начин и организација војничког живота” (χ² = 5,76; p > 0,45); „културно-
забавне активности” (χ² = 7,82; p > 0,25) и „спортске активности” (χ² = 8,88; p > 0,18), 
па ћемо их детаљније анализирати. 
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Изненађује да утицај „наставног особља и ангажованост у настави” није на ни-
воу статистичке значајности (χ² = 3,93; p > 0,68), иако ова активност има директан 
утицај на образовну успешност кадета. Потребно је констатовати да су се кадети 
изјаснили да ова активност „у малој мери олакшава” (62,14%) и „у знатној мери 
олакшава” (12,62%) укупно прилагођавање.  

„Другарство у колективу” као специфичан социјални однос, посебно међу мла-
дима, показује да „у знатној мери олакшава” (68,93%) укупно прилагођавање, али 
да при томе нема посебног утицаја на образовну успешност, односно просек оцена 
који кадети остварују. Објашњење је могуће тражити у чињеници да је учење, пре 
свега, индивидуалан чин и активност и да помоћ и подршка наставника, колега и 
колектива може бити значајна за успех, али не и пресудна.  

Слично је и са активношћу „утицај бриге старешине”, која не показује статистички зна-
чајну повезаност (χ² = 1,55; p > 0,95) са просеком оцена кадета. Разлог је могуће тражити 
у чињеници да су старешине своју бригу више усмеравале на то да се испуне наставне и 
друге обавезе које имају кадети, а мање на то да кадети остваре врхунски резултат.  

 „Утицај сталне ангажованости”, као аспект школовања, није показао статистички 
значајну повезаност (χ² = 3,52; p > 0,74) са просеком оцена кадета, али је интере-
сантно констатовати да највећем броју кадета (63,11%) „не олакшава” прилагођа-
вање.  

Посматрана расподела одговора по утицају начина и организације војничког 
живота на прилагођавање и просека оцена кадета (табела 3) показује да не постоји 
статистички значајна повезаност (χ² = 5,76; r > 0,45) ових обележја. 

 
Табела 3 – Расподела испитаника по утицају начина и организације војничког живота  

на остварени просек оцена 

Просечна оцена у овом семестру Утицај начина и 
организације војничког 

живота на прилагођавање од 6 до 7 од 7 до 8 од 8 до 9 од 9 до 10 
Укупно 

Не олакшава 10 20 15 5 50 
% укупно 9,71% 19,42% 14,56% 4,85% 48,54% 
У малој мери олакшава 2 20 12 4 38 
% укупно 1,94% 19,42% 11,65% 3,88% 36,89% 
У знатној мери олакшава 1 9 4 1 15 
% укупно 0,97% 8,74% 3,88% 0,97% 14,56% 

13 49 31 10 103 Укупно 
12,62% 47,57% 30,10% 9,71% 100% 

 
Знатан број кадета (36,89%) сматра да им „начин и организација војничког живо-

та” у „малој мери олакшава” прилагођавање, па и испуњавање испитних обавеза, а 
14,56% кадета да им у „знатној мери олакшава” прилагођавање. Највећи број каде-
та (48,54%) сматра да им ова активност „не олакшава” прилагођавање.  

При томе је у свим поменутим категоријама највећи проценат кадета који су 
остварили просечан резултат (од 7 до 8). Интересантно је констатовати да је најве-
ћи проценат кадета из категорије „не олакшава прилагођавање” (14,56%) остварио 
натпросечан резултат (од 8 до 9), а одличан резултат (од 9 до 10) остварило је 
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4,85% кадета ове категорије, али је и највећи проценат (9,71%) остварио резултат 
који је испод просека (од 6 до 7). С друге стране, најмањи је број кадета који су 
остварили резултат испод просека (од 6 до 7), из категорије у „знатној мери олак-
шава” 0,97% кадета, а из категорије у „малој мери олакшава” свега 1,94% кадета.  

Видимо да је јасно дефинисан начин и организација војничког живота највећем 
броју кадета олакшала прилагођавање и имала утицаја и на наставне активности, 
односно на остварени просек оцена у текућој школској години. Можемо констатова-
ти да „начин и организација војничког живота” у целини олакшавају прилагођавање 
кадета и, у извесној мери, доприносе њиховој образовној успешности.  

Резултати тестирања независности распореда испитаника по обележјима утицај 
културно-забавних активности на прилагођавање и просека оцена кадета (табела 4) по-
казују да не постоји статистички значајна повезаност (χ² = 7,82; r > 0,25) ових обележја. 
 

Табела 4 – Расподела испитаника по утицају културно-забавних активности на 
прилагођавање и просек оцена 

Просечна оцена у овом семестру Утицај културно-забавних 
активности на 
прилагођавање од 6 до 7 од 7 до 8 од 8 до 9 од 9 до 10 

Укупно 

Не олакшава 2 11 8 3 24 
% укупно 1,94% 10.68% 7,77% 2,91% 23,30% 
У малој мери олакшава 5 26 12 7 50 
% укупно 4,85% 25,24% 11,65% 6,80% 48,54% 
У знатној мери олакшава 6 12 11 0 29 
% укупно 5,83% 11,65% 10,68% 0,00% 28,16% 

13 49 31 10 103 Укупно 
12,62% 47,57% 30,10% 9,71% 100%  

 
Највећи број кадета (48,54%) сматра да им „културно-забавне активности” у „ма-

лој мери олакшавају” прилагођавање, па и испуњавање испитних обавеза, да 
28,16% кадета сматра да им у „знатној мери олакшавају” прилагођавање, а најма-
њи број кадета (23,30%) сматра да им ова активност „не олакшава” прилагођавање.  

При томе је у свим поменутим категоријама највећи проценат кадета који су 
остварили просечан резултат (од 7 до 8), као и натпросечан (од 8 до 9). Интере-
сантно је констатовати да је највећи проценат кадета (5,83%) из категорије у „знат-
ној мери олакшава” остварило испотпросечан резултат (од 6 до 7). Сличан резул-
тат остварило је и 4,85% кадета из категорије у „малој мери олакшава” прилагођа-
вање, а свега 1,94% из категорије „не олакшава прилагођавање”. Натпросечан ре-
зултат (од 9 до 10) остварило је 6,80% кадета из категорије у „малој мери олакша-
ва” прилагођавање и 2,91% кадета из категорије „не олакшава” прилагођавање, док 
из категорије у „знатној мери олакшава” прилагођавање нема ниједног кадета.  

Добијени резултат не изненађује, јер је разлика у ставовима кадета, када је у 
питању ова активност, утврђена и када су у питању и друга обележја кадета (реци-
мо број положених испита). Очигледно да „тренуци предаха” у претрпаном распо-
реду задатака и обавеза делују позитивно (мотивационо) на кадете.  
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Можемо констатовати да „културно-забавне активности” у целини олакшавају 
прилагођавање кадета и имају извесног утицаја на просек оцена који кадети оства-
рују, али да утврђена разлика није статистички значајна.  

Тестирање статистичке повезаности утицаја спортских активности на прилаго-
ђавање и просека оцена кадета (табела 5) показује да не постоји статистички зна-
чајна повезаност (χ² = 8,88; r > 0,18) ових обележја. 

 
Табела 5 – Расподела испитаника по утицају спортских активности на прилагођавање и просек оцена 

Просечна оцена у овом семестру Утицај спортских 
активности на 
прилагођавање од 6 до 7 од 7 до 8 од 8 до 9 од 9 до 10 

Укупно 

Не олакшава 0 1 1 2 4 
% укупно 0,00% 0,97% 0,97% 1,94% 3,88% 
У малој мери олакшава 3 7 6 2 18 
% укупно 2,91% 6,80% 5,83% 1,94% 17,48% 
У знатној мери олакшава 10 41 24 6 81 
% укупно 9,71% 39,81% 23,30% 5,83% 78,64% 

13 49 31 10 103 Укупно 
12,62% 47,57% 30,10% 9,71% 100% 

 
Највећи број кадета (78,64%) сматра да им „спортске активности” у „знатној ме-

ри олакшавају” прилагођавање, па и испуњавање испитних обавеза, да 17,48% ка-
дета сматра да им у „знатној мери олакшавају” прилагођавање, а најмањи број ка-
дета (3,88%) сматра да им ова активност „не олакшава” прилагођавање.  

При томе је у свим поменутим категоријама највећи проценат кадета (47,57%) 
који су остварили просечан резултат (од 7 до 8), као и натпросечан (30,10%) резул-
тат (од 8 до 9). Интересантно је констатовати да је највећи проценат кадета (5,83%) 
из категорије у „знатној мери олакшава” остварило одличан резултат (од 9 до 10), 
док у категорији „не олакшава” нема ниједног кадета са испотпросечним резулта-
том (од 6 до 7).  

Очигледно да могућност упражњавања различитих спортских активности и вре-
ме предвиђено за те активности у претрпаном распореду других (војничких) задата-
ка и обавеза делују позитивно (мотивационо) на кадете. Претходни резултати су 
недвосмислено показали да су „спортске активности” аспект школовања који у нај-
већем проценту испитиваних кадета (78,64%) „у знатној мери помаже” у прилагођа-
вању условима школовања у Војној академији. Стога изненађује што између ове 
активности и оствареног просека оцена није пронађена статистички значајна пове-
заност, тим пре што спортске активности дају могућност за предах између низа на-
ставних и ненаставних обавеза, представљају и време за дружење и развијање 
другарских односа и са кадетима ван њиховог колектива, а и са лицима ван акаде-
мије. Такође, повећавају и њихову физичку спремност за различите напоре које 
треба савладати током живота и рада у Војној академији. Може се констатовати да 
„спортске активности” у целини олакшавају прилагођавање кадета и имају извесног 
утицаја на просек оцена који кадети остварују. 
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Закључак 
Добијени резултати недвосмислено потврђују да неки социјални аспекти у знатној 

мери олакшавају прилагођавање, па тиме утичу и на образовну успешност, али ни у 
једном аспекту није утврђена статистички значајна повезаност. При томе се и у овом 
истраживању, као и у претходно наведеним, потврдило да је „другарство у колективу” 
изузетно значајно за прилагођавање кадета и да тиме доприноси и њиховој радној и 
наставној ефикасности. Сличан утицај имају и други социјални аспекти, као што су кул-
турно-забавне активности, спортске активности, брига старешина, наставно особље и 
ангажованост у настави. Не изненађује налаз да највећу тешкоћу кадетима оба пола 
представља „стална ангажованост” и „начин и организација војничког живота”. С једне 
стране, ови односи су потпуно нови за највећи број кадета и са њима се срећу тек до-
ласком на Војну академију, па је очигледно да је кадетима потребно више времена да 
их прихвате и прилагоде им се. С друге стране, ови односи захтевају и „троше” пуно 
времена, које би кадети радије „потрошили” на друге, њима значајније активности. Ови 
налази на неки начин указују и на потребу да се „дневни распоред рада” на Војној ака-
демији у извесној мери измени, бар када су у питању кадети прве године.  

У исто време, добијени резултати имају и шире импликације, јер посредно ука-
зују и на прилагођавање личности на радну средину, која је у многим аспектима 
слична војној (распоред рада, хијерархија односа, начин и организација рада, ме-
ђуљудски односи и сл.) а која може утицати на радну ефикасност запослених. 

Литература 
[1] Дедић, Г., (2004): Социјално прилагођавање војника за време војног рока, Војносани-

тетски преглед, 61(6): 637-643 
[2] Група аутора, (2011): Прилагођеност кадета Војне академије условима школовања и обуке, Ин-

ститут за стратегијска истраживања, МО Републике Србије (истраживачки пројекат – необјављено). 
[3] Касагић, Љ., Костић, П., (1992): Психологија за војног старешину, Војна академија 

КоВ, Београд,  
[4] Касагић, Љ., (1983): Организација и интеракција особина личности – чинилац васпит-

но-образовне успешности (докторска дисертација), Фнлозофски факултет, Скопље. 
[5] Костић, П., (2000): Психологија борбених јединица, НИЦ „Војска”, Београд. 
[6] Хрњица, С., (1982): Зрелост личности, ЗУНС, Београд. 
[7] Пајевић, Д., Марчек, Ј., Ђенић, Н., (1995): Прилагођеност студената Војних академија 

полигонским условима обуке, Војна академија, Београд.  
[8] Пајевић, Д., (1983): Мотивациони чиниоци избора војне професије, ВИНЦ, Београд. 
[91] Пајевић, Д., Маравић, Г., (1983): Увод и значај физичких способности за извршавање 

борбених задатака: "Зборник радова ВА КоВ", бр. 9. 
[10] Пајевић, Д., Маравић, Г., (1985): Компаративиа анализа психофизичких оптерећења 

питомаца у тактичким вежбама на логоровању, "Зборник радова ВА КоВ", бр. 11. 
[11] Пајевић, Д., Маравић, Г., Костић, П., (1987): Утицај особина личности на прилагође-

ност питомаца полигонским условима, "Зборник радова ВА КоВ". бр. 13. 
[12] Пајевић, Д., Костић, П., Маравић, Г., (1988): Неки показатељи прилагођености питомаца 

логорским условима обуке, "Теорија и пракса ратне вештине", бр. 15, ЦВВШ КоВ ЈНА, Београд. 
[13] Поповић, Р., (1975): Увод у војну психологију, ВИЗ, Београд.  



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

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


