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Важне информације 

За решавање задатака из практичног дела стоји Вам на располагању 180 минута. 

На испиту су дозвољена следећа средства: рачунар додељен кандидату, папир, 
хемијска и графитна оловка, лењир и печатом оверени папири за белешке. 

Белешке се могу писати на унутрашњим страницама листе задатака као и на папирима 
за прибелешке, које на крају испита треба предати, али им садржај неће бити оцењиван. 

Задаци се могу решавати у произвољном редоследу. 

Подсећамо Вас на често (10 минутно) чување (save - сејвовање). Неопозиво препо-
ручујемо да сачувате свој рад пре него што почнете следећи задатак. 

Испитни рад треба да сачувате у испитном каталогу, (фасцикли) који носи Ваше 
име. Проверите да ли је каталог доступан, ако није, још на почетку испита обратите се 
дежурном професору! 

Радове сачувајте у Вашем испитном каталогу и на крају испита проверите да ли су 
сви радови у одговарајућим каталогу, јер се само они могу оцењивати! Проверите да ли 
су фајлови које треба да предате читљиви, јер се не могу оцењивати фајлови који се не 
могу отворити! 

Фајлове са изворним информацијама наћи ћете у испитном каталогу.  

Препоручујемо да задатке прво прочитате до краја, а затим појединачно решавате 
делове задатака! 

Уколико постоји технички проблем на рачунару, обратите се дежурном професору! 
Чињеница да сте се обратили као и установљена грешка ући ће у записник. Изгубљено 
време биће надокнађено за толико продуженим испитом. Уколико ипак није по среди 
грешка на рачунару, професор који исправља задатке обавезан је да при оцењивању 
узме у обзир и садржај записника. (Администратор не може да помогне кандидату у 
припреми рада.) 

На крају испита морате да напишете на првој страници листе задатака број и називе 
фајлова које сте направили и предали у испитном каталогу и подкаталозима.  
Немојте отићи са испита док то нисте учинили и исто показали дежурном професору! 
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1. МАВ носталгија 
Приложени фајлови у каталогу [1_MAV_nosztalgia] mavnoszt.txt, mavno.jpg и 

mozdony.jpg потичу са матичне странице МАВ Носталгија Д.о.о a. За израду 
документа стоји на располагању и слика малог формата под називом mikon.gif. 
Направите један документ на две странице, на основу доњег описа и примера на 
следећој страни! За рад користите изворне фајлове!  
(Нека се у току рада подразумева да је једноредни проред (међупростор) (egysornyi tér-
köz – single space spacing) =12 тачака=0,42 цм!) 
1. Нека се документ припреми на страници А4 формата, горња и доња маргина нека 

буде 2 цм, лева и десна маргина нека буде 1,25 цм! У документ унесите изворни 
текст који је типа кодирања UTF-8 и сачувајте га под називом mavnoszt у формату 
програма за едитирање, обраду текста! 

2. Направите заглавље (header) прве странице на основу примера са слике и доле 
наведеног! 
– Поставите једну табелу чије су колоне ширине 5,5 и 13 центиметара. 
– Слику mavno.jpg која се користи треба поставити у 40%-ној величини. 
– У обема ћелијама, пољима подаци су поравнани у средини, центрирани. 
– Позадина табеле нека буде RGB (238; 231; 215), боја слова нека је код  

RGB (125; 45; 36)! 
– Нека натпис у документу буде исписан типом слова који, слично овим 
инструкцијама и примеру има „задебљане ножице“ (talpas betűtípus) али на 
другим местима у тексту није коришћен! 

– Величину слова тако изаберите да први ред хоризонтално (водоравно) попуни 
простор, а други ред да буде упола мање величине. 

3. Замените у тексту постојеће карактере „**” дугом цртом, као знаком интерпун-
кције! 

4. Нека по дефиницији формат слова буде од 12 поинта Times New Roman или  Nimbus 
Roman! Подешавање и увученост нових редова поставите на основу датог примера! 

5. Текст се по садржају може поделити на три поглавља. Формат слова наслова 
поглавља (наднаслова) нека је подебљан, (félkövér – Bold), 24 поинта. Нека је овим 
простор, проред испред параграфа наслова, (térköz – spacing) два пута већи него 
после параграфа и сигурно се налазе на истој страници са следећим параграфом. 

6. Историја парка нека се припреми, на основу примера,  подебљаним словима (Bold) 
јединственог формата. Нека буде исправно написана вредност „70 000 m2“! 
Подесите растављање на слогове и пазите на то да трајање пута Арпадовог 
моторног воза не буде у два реда! 

7. Иза текста, на средину поставите слику mozdony.jpg 600% увећано и формирајте 
је тако да и текст остане читљив! 

8. Програм за 2008. годину нека заузме табелу која је подешена на средини! Ширине 
ћелија, колона нека буде 4,5 и 10 цм! Нека текст у табели буде од 14 поинта, 
заглавље нека буде написано искошеним типом слова (Italic)! Обратите пажњу на 
уоквиреност табеле! 

9. Нека пре и после реченице која долази после табеле буде једноредни размак, (térköz 
– spacing), реченицу раставите, преломите  у два реда! Тип слова нека је и овде  
14 поинта, али подебљан (Bold). 
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10. Код форматирања поднаслова „Улазнице“ и „Интерактивне игре“ , слично наслову 
колона из табеле, пасус (параграф) нека почне увучено 2 цм , и нека је размак  
(térköz – spacing) од 6 поинта испред њега. 

11. Ценовник направите Arial или Nimbus Sans подебљаним (félkövér – Bold) словима 
величине 12 поинта; нека знак за набрајање стоји на 4. цм-у, после тога нека текст 
почне од 5-ог центиметра! За знак набрајања користите фајл mikon.gif!  
За подешавање цена позицију табулатора ставите на 14 цм! 

 
Пример за задатак МАВ носталгија: 

 

 

40 бодова 
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2А. Месечеве мене 

Направите цртеж за презентацију Месечевих мена на основу примера и према 
следећем опису! Рад сачувајте под називом holdfazisok у формату који одговара 
програму који користите! Месечеве мене су осветљени облици Месеца, који се могу 
посматрати са Земље у току Месечевог кружења око ње. Облици који су нацртани у 
примеру ван Месечеве путање (ван круга), приказују који је део месеца видљив са 
Земље на тој позицији путање. 

За израду задатка, у колико је потребно, (али није обавезно) можете користити 
следеће фајлове: sarga.gif, sarlo.gif, felkor.gif из каталога [2A_Holdfazisok]! 
 

 

1. Позадина цртежа је тамно плава. (То је погодно подесити после уцртавања других 
елемената.) Осенчен део нека буде црн, осветљен део и натписи нека буду жути! 

2. Позиције цртежа Месечевих мена, фаза не треба конструисати, уређивати, али се 
трудите да елементе поставите према горњем примеру (слици)! На, од прилике 
средину црног круга, који предсатвља путању месеца, поставите пола црни пола 
жути круг који предсатвља Земљу и који је мало већи од круга који предсавља 
Месец! 

3. По кругу који предсатвља путању Месеца поставите подједнако распорећено  
8 једнаких пола црних пола жутих кругова који представљају осветљен Месец! 
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4. Према примеру, ван круга у правцу зрака треба поставити са Земље видљиве 
Месечеве мене. Криве линије у цртежима мена, (фаза) нека буду направљени 
кружним луком! Због брже израде цртежа искористите могуће симетрије! 

5. Направите на десној страни цртежа 8 жутих линија, које предсатвљају Сунчеве 
зраке, паралелне су и на, од прилике, једнаком растојању једна од друге! 

6. Поствите на слици 6 натписа жуте боје!  

 
15 бодова 
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2Б. Заборављене олимпијске медаље 

Свима су познате племените активности олимписјког покрета, будући да раније на 
сваке четири године, у последње време на две године одушевљавају свет. За поједине 
пливаче, мачеваоце или екипе хиљаде, милиони њих навијају, али било је и оних 
дисциплина где учесници нису морали ни да отпутују на место игара. Овај задатак 
говори о тим такмичарима. Направите веб-страницу која представља мађарске 
резултате на основу описа и датог примера! 

Текст који се види на веб-страници наћићете у каталогу [2B_Elfeledett] у UTF-8 
кодом кодираном фајлу magyar.txt, а слике које су потребне за решавање у 
фајловима arany.gif, ezust.gif, bronz.gif и coubertin.jpeg.  

1. Креирајте веб-страницу под називом elfeledett.html! У оквиру претраживача 
(browser – браузер) нека се појави текст наслова „Заборављене медаље“! На 
страници користите слова типа Arial (Nimbus Sans)! Позадина странице нека је 
зелена, код боје, #AAFFAA, текст нека је браон (смеђ), код боје #993300! 

2. На врх странице унесите одговарајући део текста из magyar.txt фајла, као у 
примеру! 

3. Први параграф нека буде у стилу наслова првог нивоа (Heading1), остале поставите 
обострано поравнано (sorkizárás – justify)!  

4. Направите линк код првог појављивања имена „Пиер де Коубертин“ којим се 
повезује слика coubertin.jpeg са страницом! 

5. Испод текста у средину убаците једну табелу ширине 700 пиксела, (képpont), састоји 
се од 3 реда и 3 колоне! Табелу направите без оквира и удаљеност појединих ћелија 
нека је 3 пиксела (képpont)! Колоне табеле нека су исте ширине! 

6. У први ред, у средњу ћелију убаците слику arany.gif у други ред, у две крајње 
ћелије убаците слике: лево ezust.gif, а десно bronz.gif! Слике подесите 
водоравно по средини ћелија! 

7. Текстове испод медаља подесите према примеру! Два добитника бронзане медаље, 
одговарајуће примеру, одвојите једног од другог! 

8. Године које се појављују у ћелијама форматирајте у стилу (под)наслова трећег 
нивоа, (heading3) остале карактеристике текста подесите према примеру! 

 
15 бодова 
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Пример уз задатак: 

 

 

 
elfeledett.html 
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3. Дужина железнице у Европи 

Олга Тамара Шац је заинтересована за развој мађарске железнице 1890. године, али 
поред тога и за развој европске железнице. Нашла је податке из тог времена о густини 
железнице по земљама, површини земаља и густини насељености. Податке који су 
раздвојени (ограничени) тачка-зарезом (;) садржи фајл vasuteu.txt кодиран у UTF-8 
коду, у каталогу [3_Vasuthossz_EU-ban]. 

Уз помоћ програма за руковање табелама анализирајте податке према доњим 
задацима! 
У току решавања задатка узмите у обзир следеће! 

• Уколико је могуће у току решавања користите формуле, функције!  
• И у случају измене изворних података – на пример прецизирање –  треба добити 

исправан резултат. 
• Међу подзадацима има таквих који користе резултате неког ранијег питања. Ако 

ранији подзадатак нисте успели сасвим да решите, решења користите таква каква су, 
односно у случају броја упишите број који је одговарајућег реда величине и тиме 
наставите даље рад! Тако можете добити бодове и на тај подзадатак. 

1. Отворите фајл vasuteu.txt програмом за управљање табелама тако да први 
податак доспе у ћелију A1, и сачувајте рад под истим именом у основном формату 
дефинисаном за тај програм (default)! Назив радног листа (munkalap – sheet) нека 
буде Adatok! 

2. На основу доњег примера унесите један ред и допуните рад насловом! 

 

3. У колони (oszlop) F у одговарајућим ћелијама, пољима одредите дужину железнице 
по земљама! За израчунавање користите дужину железнице на 1000 км и површину 
дотичне земље, пазите и на множилац 1000 у колони Мрежа железница на 1000 км2! 

4. Слично претходном, у колони G на основу дужине железнице која је исказана на  
100 000 становника и на основу броја становника одредите дужину железнице по 
земљама! У току рачунања пазите на то да се један податак односи на 100 000, а 
други на милион особа! 

5. Резултати колона F и G се не подударају због процена и заокруживања. У колони H 
у одговарајућим ћелијама, по земљама, израчунајте просек, средњу вредност (átlag) 
добијена два резултата! 

6. Као карактеристику тачности процене у колони I израчунајте по земљама који је 
проценат добијеног просека половина разлике те две израчунате вредности! 
Резултат нека буде позитиван, нека буде приказан без децимала у формату 
процента! 
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7. Направите тродимензионални дијаграм на новом радном листу, (munkalap – sheet) 
чији је назив Diagram и који приказује густину железнице на 1000 km2-ра, односно 
на 100 000 становника! Нека дијаграм нема назив, али на дну нека буде легенда 
(објашњење)! Пазите на то да сва имена земаља буду добро читљива! 

8. У пољу B22 странице Adatok одредите укупну дужину железнице у Европи на 
основу просечних вредности дужина по земљама! 

9. У пољу B24 ордедите функцијом на основу дужине железнице на 1000 km2 која 
земља поседује најгушћу железницу! 

10. У пољу B25 дајте податак на ком је месту Мађарска, ако по опадајућем редоследу 
посматрамо дужину железнице на 1000 km2-ра! При решавању користите функцију 
SORSZÁM() – RANK(). 

11. Испод поља H22 сакупите имена оних држава код којих је грешка при рачунању 
дужине железнице већа од 5%! 

12. Форматирајте, уобличите табелу на основу горњег примера и на основу описа! 

– Ставите наслове код израчунатих вредности: у A22 убаците „Укупна дужина:”;  
у A24  „Највећа густина:” а у A25 „Позиција Мађарске:”! 

– Тип слова нека је 10 поинта, Arial или Nimbus Sans. Изузетак је наслов који је  
12 поинта и подебљаног стила (bold). 

– Све израчунате вредности и наслови су искошеног стила (dőlt – Italic). 
– Унутар табеле нека су танке линије, нека дупла линија дели називе колона и 
податке, оквирни рам нека је дебље линије. 

– Бројни подаци дужина нека су представљени целим бројевима, груписано по 
хиљадама уз км, као назначену јединицу мере. 

– Колоне B; C; F; G и H односно колоне D; Е и I су једнако широке, сви подаци у 
табели – као на примеру – стају у своја поља, и табела нека стане на положен А4 
формат странице са маргином од 2 цм. Односно, нека је ширине мање од 25,7 цм. 
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4. Једрењак 

У UTF-8 кодом кодираним фајловима hajo.txt и tura.txt који се налазе у 
каталогу 4_Vitorlas стоје на располагању месечни подаци промета једне установе за 
изнајмљивање једрењака. 

1. Направите нову базу под називом berles! Приложене табеле података које садрже 
податке бродова и изнајмљивања импортујте у базу под називом hajo и tura! 
Фајлови типа тхт су издељени табулаторима и први редови садрже називе поља. 

2. После учитавања подесите одговарајуће формате података и кључеве! У табелу hajo 
не треба, али у табелу tura унесите ново идентификационо поље! 

Табеле: 
hajo (regiszter, nev, tipus, utas, dij) 

regiszter Идентификатор брода (број), ово је кључ 
nev Назив брода (текст) 
tipus Тип брода (текст) 
utas Максималан дозвољен број путника (број) 
dij Цена дневног изнајмљивања брода у форинтама (број) 

tura (azon, hajoazon, nap, szemely) 

azon Идентификатор изнајмљивања (бројач), ово је кључ 
hajoazon Идентификатор изнајмљеног брода (број) 
nap Број дана изнајмљивања (број) 
szemely Број особа које изнајмљују (број) 

 

Припремите решења следећих задатака и сачувајте их под именима датим у загради! 

3. Упитом испишите имена и дневну цену изнајмљивања бродова типа „Kalóz”! Друга 
поља нека се не појављују! (A) 

4. Помоћу упита дајте за сваки брод  колика је цена изнајмљивања по једној особи у 
случају максималног дозвољеног броја путника! Резултат нека буде сортиран по 
абецедном редоследу назива брода! (B) 

5. Набројте – уз помоћ упита – изнајмљивања дужа од 3 дана! У листи нека буду назив 
брода, тип, време (број дана) изнајмљивања и број особа које изнајмљују. (C) 
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6. Израчунајте помоћу упита, на основу датих података, колико је који брод донео 
укупно прихода! У листи нека буде приказано име сваког брода само једном и  
поред њега приход, односно сумирајте бројеве дана изнајмљивања помножен ценом 
изнајмљивања по бродовима. (D) 

7. Направите наредбу за измену, освежавање податак, која повећава цену 
изнајмљивања за 5% једрилицама типа „B16” којима је дневна цена мања, јефтинија 
од 25000 форинти! (E) 

8. Припремите извештај у коме се појављује назив брода, са максималним бројем 
путника и дневном ценом изнајмљивања, груписано по типу, сортирано по 
абецедном редоследу назива брода! (F) 
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Извор: 

1. МАВ носталгија 
http:// www.mavnosztalgia.hu 

2Б. Заборављене медаље 
http://gblx.cache.elmundo.net/jjoo/2004/html/fotografia/historia/imagenes/coubertin.jpg 
http://www.sportgravir.hu/erem36/bet36/0.jpg 

3. Дужина железнице у Европи 
http://terkeptar.transindex.ro 



 

gyakorlati vizsga 0801 15 / 16 2010. május 17. 

Informatika szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

gyakorlati vizsga 0801 16 / 16 2010. május 17. 

Informatika szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

  
 Максималан 
број бодова 
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Обрада текста  
1. МАВ носталгија 40  

Презентација, графика и израда веб-странице 
30  2А. Месечеве мене 

2Б. Заборављене олимпијске медаље
15 бодова
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Руковање табелама 
3. Дужина железнице у Европи 30  

Руковање базом података  
4. Једрењак 20  

Број бодова на практичном делу испита 120  
 
   
      
 професор који  исправља  
   

 
 Датум: ………………………. 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

Elért pontszám 
egész számra 

kerekítve/ 
Остварен број  

бодова заокружен 
на цели број  

Programba beírt 
egész pontszám / 
Цели број бодова 

уписаних у 
програм  

Szövegszerkesztés /  
Обрада текста       
Prezentáció, grafika és weblapkészítés / 
Презентација, графика и израда веб-странице      
Táblázatkezelés / 
Руковање табелама      
Adatbázis-kezelés /  
Руковање базом података       
    
    
    

javító tanár / 
професор који исправља  

jegyző / 
записничар  

   
 
 

Dátum/Датум: ……………………….Dátum/Датум:………………………. 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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


