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мр Драгана Аларгић 

Циљ истраживања заснованог на теоријским схватањима вредности, а нарочито на 
Рокичевом (Roceah) концепту вредности био је да се испитају вредности професионалног 
и непрофесионалног састава Војске Србије у условима реформе Војске и транзиције 

државе. Примењена је стандардизована скала за мерење вредности – Скале – СВ (ИКСИ 
– 2000) која се састоји од 35 ајтема и одговора на петостепеној скали Ликертовог типа. 
Вредности припадника Војске Србије испитане су на репрезентативном узорку од 1441 
испитаника, који је чинило 947 професионалних припадника Војске (официри, подофицири, 
цивилна лица на служби у Војсци и војници по уговору) и 494 припадника непрофесионалног 

састава (војници на одслужењу војног рока и студенти Војне академије). 
Анализа резултата истраживања обављена је путем факторске анализе. Код 
професионалних припадника Војске факторску структуру вредности чине: 

1) патриотизам; 2) хуманистичка оријентација; 3) хедонизам; 4) стоицизам, 5) умност и 
лично достојанство и 6) породична сигурност и правдољубивост. Факторску структуру 
вредности непрофесионалних припадника Војске чине: 1) прихваћеност норми војне 

организације; 2) лично достојанство и правдољубивост; 3) религиозност и патриотизам; 
4) хедонизам; 5) лична и породична сигурност; 6) независност и разборитост; 

7)демократичност, и 8) лично достојанство наспрам бриге за опстанак нације. 
Кључне речи: вредности, професионални припадници Војске, 

непрофесионални припадници Војске, Војска Србије. 

Увод 

Појам вредности терминолошки је нејасан, упркос бројним дефиници-
јама (само у енглеском језику користи се око 40 термина за означавање 
вредности). Сматра се чак да вредности и није могуће дефинисати, пошто 
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су оне најопштије категорије људског мишљења и „опиру се сваком дефи-
нисању“. 

Израз „вредност“ потиче од латинске речи „valeo“, што значи крепак, 
јак, здрав. Антички мислиоци користили су термине „акстос“ у смислу 
достојан, вредан, као и за означавање вредновања и поштовања. У нашем 
језику реч „вредност“ има разноврсна значења попут: врлина, снага, моћ, 
храброст, доброта.1  

Б. Кузмановић сматра да су вредности „схватања о лично или дру-
штвено пожељним општим начинима понашања, врстама активности и ре-
лативно трајним стањима у природи и друштву“. Радомир Лукић истиче да 
су вредности „идеална својства објеката која их чине пожељним за људе“.2 
По мишљењу Н. Рота вредности означавају „идеје или ситуације за које 
постоји уверење да представљају нешто добро, нешто пожељно, нешто чи-
јем остварењу треба тежити“.3 У овој дефиницији налази се спој појма 
„уверење“ који се везује за личност и појма „пожељно“ који се односи на 
идеје и ситуације, али и за човека за кога су оне пожељне. 

Дефиниција коју предлаже Д. Пантић спада у свакако најобухватније, 
пошто су у њој садржане све битне карактеристике појма вредност. По 
њему, вредности су „релативно стабилне, опште и хијерархијски организо-
ване карактеристике (диспозиције) појединца и групе (елементи друштве-
не свести), формиране међусобним деловањем историјских, актуелносоци-
јалних и индивидуалних чинилаца, који, због тако прописане пожељности, 
усмеравају понашање својих носилаца ка одређеним циљевима“.4  

Једну операционалнију дефиницију вредности, од које се пошло и у 
овом истраживању, даје Б. Шверко: Он сматра да „опште и релативно трај-
не циљеве које желимо постићи да бисмо задовољили своје потребе нази-
вамо вредностима“.5 Вредности су интегрисане у вредносни систем, где се 
успоставља одређена хијерархија. Оне представљају схватање о пожељним 
општим начинима понашања. Вредности као циљеве доживљавамо свесно 
и сматрамо их пожељним и са личног и са друштвеног становишта. 

По мишљењу А. Пејатовић вредности представљају „однос између 
човека, његових диспозиција и објеката, односно његових својстава којима 
задовољава неку од потреба“. У том односу код човека се формира 
уверење о пожељности одређених објеката, појава и стања. Тај однос је 
позитивно емоционално обојен и налази израз у мотивационом (делатном) 
понашању.6 
____________ 
1 А. Пејатовић, Вредносне оријентације и образовне потребе одраслих, Институт за педаго-
гију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд, 1994, стр. 15. 

2 Исто, стр. 17. 
3 Рот према: М. Петровић, Вредносне оријентације деликвената, Институт за криминоло-
шка и социолошка истраживања, Београд, 1973,  стр. 28. 

4 Д. Пантић, Вредносне оријентације младих у Србији, Институт друштвених наука, Бео-
град, 1981, стр. 13. 

5 Б. Шверко и сарадници, Психосоцоијални аспекти избора образовања и звања, Центар за 
друштвену делатност ССО Хрватске, 1980, стр. 13. 

6 А. Пејатовић, оп. цит., стр. 23. 
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Пошто је у овом истраживању коришћен иструменат за испитивање 
вредности који је проистекао из Рокичеве теорије вредности, нужно је да-
ти његово схватање вредности које је углавном психолошки засновано. За 
М. Рокича вредности су и „постојано веровање да су извесни специфични 
начини понашања или стања постојања лично или друштвено пожељнији 
од супротног или обрнутог начина понашања или постојања“.7 Он, у ства-
ри, инсистира на ставу да су вредности стандарди који руководе понаша-
њима и са којима појединац упоређује своје понашање у погледу морално-
сти, као и у погледу одржавања самопоштовања. Он, такође, инсистира на 
мотивационој функцији вредности, услед које појединац тежи да стекне 
баш оне вредности које помажу стицању самопоштовања. Најзад, по овом 
концепту, вредности се суштински и јасно разликују од ставова, што ис-
траживачу омогућава да операционално разграничи ова два појма.  

За свако друштво битно је да познаје какве су основне вредности ње-
гових припадника. У нашој земљи су, и у грађанству и у Војсци, истражи-
вани системи вредности и вредносних оријентација младих. У том погледу 
свакако је значајно сагледати каква је била структура вредности код студе-
ната (питомаца) Војне академије у ранијим истраживањима. При томе, сва-
како, треба имати у виду друштвене околности у којима је егзистирала вој-
на организација, а то су бивша СФРЈ и њена ЈНА, а затим СРЈ и Војска Ју-
гославије. До сада су испитиване вредности студената (питомаца) Војне 
академије, који су у овом истраживању сврстани у подузорак непрофесио-
налних припадника Војске Србије. 

У истраживању питомаца 42. класе Војне академије Копнене војске 
током 1988. године установљено је да су највише изражене следеће вред-
носне оријентације: 1) колективизам; 2) толерантност; 3) вођство као „те-
жња да се управља и координира активност групе и жеља да се утиче на 
друге чланове групе“; 4) оријентација ка променама у смислу прихватања 
друштвених промена и мењања навика живота; 5) тзв. „имплицитна педа-
гогија“, као емоционални однос према васпитању и веровање у позитивне 
исходе тих утицаја на развој личности; 6) самодетерминација као веровање 
да је „судбина човека у његовим рукама“, насупрот веровању да од других 
све зависи у животу појединца; 7) „друштвено ангажовање“ као интересо-
вање за друштвену стварност и политичка збивања; 8) материјална оријен-
тација и 9) жеља за постигнућем. 8 

У једном истраживању вредности студената Војне академије Србије и 
Црне Горе на пригодном узорку од 149 студената друге године школова-
ња, спроведеном 2001. године, уз коришћење факторске анализе, добијено 
је девет латентних димензија вредности, и то: 1) хуманистичка оријентаци-
ја; 2) патриотизам; 3) хедонизам; 4) стоицизам; 5) психолошка равнотежа; 
6) идеалистичко стремљење ка вишим циљевима наспрам личне удобности 
____________ 
7 M. Roceah, The nature of human values, Free press, 1973. 
8 Д. Пајевић, М. Ловре, П. Костић, Вредносне оријентације и животни стилови питомаца 
Војне академије,  Војна академија КоВ, Београд, 1988. 
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и успеха; 7) прихваћеност норми војне организације; 8) независност и 9) 
лично достојанство наспрам породичне сигурности.9 

Помоћу истог инструмента испитане су вредности грађана Црне Горе 
у време напада НАТО-а на СР Југославију. Према резултатима тог истра-
живања, код грађана Црне Горе доминантне су биле следеће социјалне 
вредности: слобода, породична сигурност, правда, независност и безбед-
ност земље. Међу личним вредностима најизраженије су биле: срећа, па-
мет, мудрост, част и лични мир.10  

Проблем истраживања 

Убрзани ток реформи Војске Србије усмерен на њено смањење, пре-
структуирање, повећане захтеве за њеном професионализацијом и савре-
меном опремљеношћу, тежња наше земље за прикључењем евроатланским 
интеграцијама, које је резултирало њеним чланством у Програму НАТО 
„Партнерство за мир“, као и транзициони процеси у свим сегментима дру-
штвеног живота, несумњиво, имају значајне импликације на вредносне 
оријентације припадника Војске Србије.  

Транзициони процеси у држави, а нарочито реформа Војске која се од-
вија веома дубоко и интензивно, несумњиво, имају значајан утицај на однос 
припадника Војске према основним друштвеним и војним вредностима, као 
и на ставове о појединим аспектима функционисања Војске у таквим усло-
вима. Сходно томе, циљ овог истраживања био је да се утврди факторска 
структура система вредности професионалних и непрофесионалних припад-
ника Војске у условима реформе Војске и транзиције државе.  

Независну варијаблу у овом истраживању чинили су ставови припад-
ника Војске, и то: ставови професионалних припадника – официра, подо-
фицира, професионалних војника (војници по уговору) и цивилних лица на 
служби у Војсци и ставови непрофесионалних припадника Војске – војни-
ка на редовном одслужењу војног рока и студената Војне академије.  

Варијабла „вредност“ имала је статус зависне варијабле, која је опера-
ционализовала преко 35 индикатора. То су: слобода, независност, патрио-
тизам, понос, част, народ, правда, традиција, држава, опстанак нације, хра-
брост, удобан живот, лични мир, самопоштовање, мудрост, безбедност зе-
мље, вера у Бога, мир у свету, равноправност људи, породична сигурност, 
послушност, одговорност, помирљивост, човекољубивост, разборитост, 
мушкост, издржавање тешкоћа, ред и дисциплина, демократија, успех у 
животу, узбудљив живот, срећа, задовољство, памет и солидарност. 
____________ 
9 Д. Пајевић, Ј. Марчек и Н. Данић, Вредности и животни стилови студената Војне акаде-
мије, у: П. Дамњановић, и др., Активност студената у васпитно-образовном процесу, 
Војна академија, Београд, 2005, стр. 37–44. 

10 Д. Радовановић и Д. Радуловић,  Систем вредности у Црној Гори (технички извештај), 
Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 2000. 
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Метод истраживања 

У истраживању је примењена стандардизована скала за мерење 
вредности – Скале – СВ (ИКСИ – 2000) коју је конструисао и стандар-
дизовао Институт за социолошка и криминолошка истраживања из Бео-
града за потребе једног истраживања у Војсци Југославије 2000. године. 
Скала се састоји од 35 ајтема и одговора на петостепеној скали Ликерто-
вог типа. 11  

Вредности припадника Војске Србије у условима реформе Војске и 
транзиције државе испитане су на репрезентативном узорку од 1441 испи-
таника, који су чинили професионални припадници Војске и непрофесио-
нални састав. Подузорак професионалних припадника Војске обухватао је 
947 испитаника, од чега: 257 официра, 424 подофицира, 163 професио-
нална војника – војника по уговору и 101 цивилно лице на служби у Вој-
сци. Други подузорак – непрофесионалне припаднике Војске чинило је: 
415 војника на одслужењу војног рока и 79 студената Војне академије, што 
укупно чини 494 испитаника ове категорије.12 

Осим утврђивања основних статистичких показатеља, који нису 
приказани у овом раду, статистичка обрада добијених резултата обухва-
тала је и примену факторске анализе. Као полазни квантитативни пода-
ци у овој анализи коришћене су процене којима су два подузорка испита-
ника засебно вредновала значај 35 манифестних врста вредности да би се 
идентификовали основни фактори, као латентне структуре, који имају 
значење основних димензија вредности професионалних и непрофесио-
налних припадника Војске Србије. Добијени фактори ротирани су помо-
ћу методе varimax, као најчешће коришћеног метода ортогоналне рота-
ције фактора. Ради одређивања броја значајних фактора коришћен је Ка-
телов „scree“ тест. 

 Резултати истраживања 

Многи истраживачи настоје да открију оне услове чије познавање допри-
носи бољем разумевању и предвиђању понашања. Полазећи од становишта да 
вредности као општија категорија од ставова омогућавају боље предвиђање по-
нашања, у овом истраживању утврђена је структура вредности професионалних 
припадника Војске које знатно утичу и на њихове ставове о реформи Војске. 
Факторска структура вредности утврђена је за сваки подузорак посебно, одно-
сно засебно за професионални и непрофесионални састав Војске Србије. 
____________ 
11 Поузданост скале, мерена помоћу Кромбаховог α – коефицијента, износи 0,9333, што 
указује на висок степен поузданости за мерење појаве за коју је намењена. 

12 Испитивање је обављено у првој половини јуна 2006. године, у оквиру испитивања моде-
ла за вредновање морала Војске Србије у савременим условима.  



 VOJNO DELO 1/2008. 129 
 

Вредности професионалних припадника Војске Србије 

Помоћу факторске анализе, и уз примену Кателовог „scree“ теста, из-
двојено је шест фактора вредности професионалног састава Војске Србије. 
Вредности карактера источних коренова за тих шест фактора износе: 
4,745; 3,831; 3,139; 2,926; 2,753 и 2,161. Они обухватају 55,87 одсто куму-
лативне пропорције варијансе (табела 1).  

 

Табела 1 

Факторска структура вредности професионалног састава Војске Србије 

Ред. број Вредности 1 2 3 4 5 6 
16. Безбедност земље .387 .364 .090 .272 .079 .399 
5. Част .703 .025 .116 .145 .302 .050 

24. Човекољубивост .196 .550 .065 .204 .457 .175 
29. Демократија .163 .570 .159 .093 .177 -.135 
9. Држава .568 .374 .042 .213 -.005 .269 

11. Храброст .353 .153 .140 .560 .168 .203 

27. Издржавање 
тешкоћа .096 .287 .144 .559 .318 .156 

13. Лични мир .057 .146 .542 -.135 .302 .365 
18. Мир у свету .173 .730 .131 .097 -.002 .169 
15. Мудрост .147 .148 .165 .199 .696 .105 
26. Мужевност .198 .098 .344 .558 .248 -.010 
6. Народ .635 .211 .053 .333 .013 .164 
2. Независност .701 .166 .063 .034 .113 .040 

22. Одговорност .105 .321 -.044 .446 .333 .405 
10. Опстанак нације .644 .149 .084 .273 -.109 .366 
34. Памет .122 .134 .324 .183 .608 .081 
3. Патриотизам .723 .186 .007 .255 .165 -.023 

23. Помирљивост .149 .671 .201 .169 .195 -.062 
4. Понос .678 .116 .266 .108 .222 -.001 

20. Породична 
сигурност 

.179 -.001 .225 .062 .200 .678 

21. Послушност .197 .584 .184 .373 .064 .078 
7. Правда .263 .232 .160 .146 .161 .532 

19. Равноправност људи .178 .622 .076 .062 .193 .286 
25. Разборитост .170 .389 .013 .248 .599 .129 
28. Ред и дисциплина .186 .420 .059 .493 .161 .275 
14. Самопоштовање .262 .063 .341 -.064 .480 .329 
1. Слобода .647 .158 .150 -.148 .064 .253 

35. Солидарност .204 .437 .142 .315 .446 .106 
32. Срећа .094 -.023 .667 .214 -.014 .150 
8. Традиција .557 .127 .112 .467 .160 .041 

12. Удобан живот .098 .191 .693 -.017 .187 -.008 
30. Успех у животу .133 .099 .650 .248 .052 .229 
31. Узбудљив живот .085 .290 .559 .241 .050 -.322 
17. Вера у Бога .133 .139 .156 .451 .043 -.071 
33. Задовољство .100 .177 .619 .149 .194 .108 
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Први фактор дефинишу варијабле које указују на вредности које у  
великој мери чине идентитет припадника нашег народа (табела 2). Сходно 
томе, заједничка латентна основа (фактор) тих вредности може се дефини-
сати као патриотизам.  

Табела 2 
Структура првог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент повезаности  
с фактором 

1. Патриотизам .723 
2. Част .703 
3. Независност .701 
4. Понос .678 
5. Слобода .647 
6. Опстанак нације .644 
7. Народ .635 
8. Држава .568 
9. Традиција .557 

 

Везаност за традиционалне вредности у нас углавном се односи на ве-
заност за нацију и државу, бригу о очувању државног и националног инте-
гритета и осећања поноса и части која проистичу из те везаности. Овакав 
фактор идентификован је и у ранијим истраживањима Радовановића и Ра-
дуловића (2000),13 затим у истраживању Пајевића, Марчека и Данићеве 
(2005),14 што је било очекивано, тим пре што је мотивисаност за војни по-
зив, поред осталог, заснована на овим вредностима. Официрска (и подофи-
цирска) професија није нимало лака. Ту врсту професије бирају они који 
су свесни свих ризика које она носи, нарочито на ангажовање у рату. Мла-
ди људи се опредељују за ово ризично занимање, пре свега, из психолошке 
потребе да припадају јакој и стабилној институцији, као што је Војска, чи-
ја снага произилази из снаге државе. Привлачност ове професије, у великој 
мери, произилази из националног поноса и патриотизма, тј. односа према 
основним друштвеним и националним вредностима.    

Други фактор значајније дефинишу вредности које се односе на ху-
манистички вредносни склоп. Како се види из табеле 3. овај фактор опису-
је оне младиће који теже миру, равноправности и високо цене човекољу-
бивост, помирљивост, солидарност, демократију и правду, те га можемо 
одредити као хуманистичку оријентацију.  
____________ 
13 Д. Радовановић и Д. Радуловић, Систем вредности у Црној Гори (технички извештај), 
Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 2000. 

14 Д. Пајевић, Ј. Марчек, Н. Данић, Вредности и животни стилови студената Војне академи-
је, у: П. Дамњановић и др., Активности студената у васпитно-образовном процесу, Вој-
на академија, Београд, 2005. 
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 Табела 3 
Структура другог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности Коефицијент повезаности с 

фактором 
1. Мир у свету .730 
2. Помирљивост .671 
3. Равноправност људи .622 
4. Послушност .584 
5. Демократија .570 
6. Човекољубивост .550 
7. Солидарност .437 
 
Сличан фактор сусрећемо готово у свим испитивањима вредности и 

вредносних оријентација (Пантић, 1990;15 Кузмановић, 1995;16 Радовано-
вић и Радуловић, 2000;17 Младеновић и Кнебл, 2000;18 и други). Међутим, 
обим и садржај појма хуманизам или демократија сасвим су различити. 
Оно што је у овом истраживању другачије, а корелира са истраживањем 
Пајевића, Марчека и Данићеве (2005),19 односи се на знатно учешће по-
мирљивости у оквиру овог фактора. То није у складу са општом предста-
вом о младићу који се спрема да постане официр. У вези с тим, поставља 
се питање да ли је за њега помирљивост сличнија толеранцији, као демо-
кратском атрибуту, него трпељивости која више подсећа на принцип ауто-
ритарности. 

Трећи фактор дефинишу варијабле у чијој је основи тежња ка личној 
добробити, уживању у животу и испуњености успехом и срећом, па се овај 
фактор може означити као хедонизам (табела 4). Ова латентна димензија 
вредности утврђена је и код студената Војне академије у једном ранијем 
истраживању Д. Пајевића и сарадника.20 

Табела 4 
Структура трећег фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности Коефицијент повезаности с 

фактором 
1. Удобан живот .693 
2. Срећа .667 
3. Успех у животу .650 
4. Задовољство .619 
5. Узбудљив живот .559 
6. Лични мир .542 

____________ 
15 Д. Пантић,  Промене вредносних оријентација младих у Србији, Институт друштвених на-
ука, Центар за политиколошко истраживање и јавно мњење, Београд, 1990. 

16 Б. Кузмановић, Друштвене промене и промене вредносних оријентација ученика, Психо-
лошка истраживања, Филозофски факултет, Институт за психологију, Београд, 1995. 

17 Д. Радовановић и Д. Радуловић,  оп.цит. 
18 У. Младеновић, Ј. Кнебл, Вредносне оријентације и преференције животних стилова адо-
лесцената, Психологија, бр.3–4, Београд, 2000, стр. 435–454. 

19 Д. Пајевић, Ј. Марчек, Н. Данић, оп.цит., стр. 38–39. 
20 Исто, стр. 40–41. 
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И ово је једна од конвенционалних вредности утврђена и у претход-
ним истраживањима. У складу са временом и околностима под којима је 
ово истраживање изведено (друштвена транзиција и реформа у Војсци) ова 
вредност донекле је у сенци вредности какве су „патриотизам“ или „хума-
низам“. На то указује чињеница да се варијабле „узбудљив живот“, „удо-
бан живот“ и „задовољство“, које дефинишу овај фактор, и према којима је 
он, очигледно, именован као „хедонизам“, налазе тек на зачељу ранг-листе 
вредности у дескриптивној анализи вредности професионалног састава 
Војске. 

Четврти фактор дефинишу, углавном, вредности које се односе на 
оно што је својствено мушкарцима: храброст, издржљивост, мужевност, 
ред, дисциплина и одговорност (табела 5). Храброст и мужевност нарочи-
то су битни за припаднике војничке популације. Укорењено схватање да 
су официри снажни и отпорни, односно особе које успешно одолевају ис-
кушењима и тешкоћама јесте и један од корелата мотивације за овај позив. 
Идентификујући се са том идеалном сликом „Ја“, будући официри себе ви-
де таквима. Сходно томе, овај фактор је означен као стоицизам. И ова ди-
мензија вредности утврђена је код будућих официра у поменутом истра-
живању Д. Пајевића, Ј. Марчека и Н. Данић, спроведеном 2001. године.21 

   Табела 5 
Структура четвртог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности Коефицијент повезаности с 

фактором 
1. Храброст .560 
2. Издржавање тешкоћа .559 
3. Мужевност .558 
4. Ред и дисциплина .493 
5. Одговорност .446 
      
Пети фактор представљају вредности чија је заједничка одлика 

поштовање разборитости, мудрости и умности (табела 6). Особе које теже 
овој вредности схватају важност рационалног приступа у свим животним 
ситуацијама. Поред тога, и осећање личног достојанства, које произилази 
из свести о личној вредности, пружа овим особама осећање психичке 
стабилности и унутрашње хармоније. Овај фактор може се означити као 
умност и лично достојанство. 

Табела 6 
Структура петог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности Коефицијент повезаности с 

фактором 
1. Мудрост .696 
2. Памет .608 
3. Разборитост .599 
4. Самопоштовање .480 

____________ 
21 Исто, стр. 41. 
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Табела 7 
Структура шестог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности Коефицијент повезаности с 

фактором 
1. Породична сигурност .678 
2. Правда .532 
3. Безбедност земље .399 
 
Шести фактор репрезентују вредности које указују на породичну 

сигурност и правду и, сходно томе, дефинисан је као породична сигурност 
и правдољубивост. Оваквим вредностима, укључујући и бригу за 
безбедност земље, које су високо цењене у нашем народу, теже особе које 
унутрашњи мир и психолошку сигурност повезују са оним што се дешава 
у ужем и ширем спољњем окружењу (табела 7). 

Факторска структура вредности непрофесионалних 
припадника Војске Србије 

При испитивању преференције вредности подузорак непрофесионал-
них припадника Војске чинили су војници на редовном одслужењу војног 
рока и студенти Војне академије.  

Помоћу факторске анализе, и уз примену Кателовог „scree“ теста из-
двојено је осам фактора вредносних оријентација професионалног састава 
Војске Србије. Вредности карактер истичних коренова за тих осам фактора 
износе: 3.874; 3.349; 2.848; 2.794; 2.172; 1.806; 1.723 и 1.099. Они обухвата-
ју 56,18 одсто кумулативне пропорције варијансе (табела 8).  

 
Табела 8 

Факторска структура вредности непрофесионалног састава Војске Србије 

Редни 
број Вредности 1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Безбедност земље .150 .330 .528 .072 .170 .102 .186 -.229 
5. Част .071 .720 .254 .177 .022 .076 -.034 .023 

24. Човекољубивост .537 .157 .077 .199 .149 .210 .269 .017 
29. Демократија .064 -.025 .035 .318 -.083 .151 .696 .059 
9. Држава .243 .235 .635 -.011 -.091 .096 .164 .005 

11. Храброст .306 .430 .240 .237 .085 .075 .034 .027 

27. Издржавање 
тешкоћа .499 ..104 .205 .307 -.075 .345 -.114 .129 

13. Лични мир .196 081 -.014 .152 .746 .145 .081 .082 
18. Мир у свету .260 .066 .170 -.074 .224 -.174 .635 .059 
15. Мудрост .381 .385 -.101 .300 .242 .253 .087 -207 
26. Мужевност .436 .080 .318 .442 .115 .121 -.228 .084 
6. Народ .248 .519 .415 -.033 -072 .022 .056 .134 
2. Независност -.019 .169 .106 -.077 .174 .708 .039 -.057 

22. Одговорност .607 .383 .045 .078 135 -.120 .002 -238 
10. Опстанак нације -.034 .292 .651 .058 -.002 .061 .195 -300 
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Редни 
број Вредности 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. Памет .237 .360 -.161 .432 099 .048 .043 -.209 
3. Патриотизам .043 .359 .458 .026 -.069 .492 -.025 -.141 

23. Помирљивост .639 -.070 .110 .045 .135 .102 .342 .132 
4. Понос .111 .728 .223 .208 .004 .141 -.019 .161 

20. Породична сигурност .070 .064 .247 .174 .617 -.078 .068 .130 
21. Послушност .698 .102 .143 .040 .169 -.199 .087 .034 
7. Правда .131 .660 .084 -.069 .285 .103 .113 -.063 

19. Равноправност људи .470 .104 .120 .001 .224 .064 .515 .004 
25. Разборитост .516 .097 .043 .138 -.026 .502 .093 -.066 
28. Ред и дисциплина .612 .156 .347 .075 .034 -.007 .029 -.024 
14. Самопоштовање .237 .200 -.048 .219 .609 .291 .013 -.142 
1. Слобода .047 .477 .020 -.117 .202 .369 .055 .323 

35. Солидарност .470 .217 .068 .207 .104 .189 .292 -.186 
32. Срећа .012 .114 .114 .529 .440 -.141 .146 -.027 
8. Традиција .307 .314 .505 .095 .128 .173 -.077 .175 

12. Удобан живот -.018 .137 -.057 .162 .087 -.089 .096 .670 
30. Успех у животу .071 .107 .099 .699 .156 -.134 .031 .052 
31. Узбудљив живот .108 .026 .027 .715 -.019 .038 .026 .080 
17. Вера у Бога .154 -055 .658 .068 .191 -.026 -.017 .103 
33. Задовољство .128 .018 .010 .647 .288 .141 .176 .063 

Први фактор групише вредности које чине основна обележја војног пози-
ва (табела 9). Наиме, војна организација и почива на поштовању реда, дисци-
плини и спремности да се изврши наређење, а да се при томе осећа и лична од-
говорност за квалитет његовог извршења. Сходно томе, овај фактор може се де-
финисати као прихваћеност норми војне организације. Идентичан фактор утвр-
ђен је и у истраживању вредности студената Војне академије које су обавили 
Пајевић, Марчек и Данић (2005).22 

Табела 9 
Структура првог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Послушност .698 
2. Помирљивост .639 
3. Ред и дисциплина .612 
4. Човекољубивост .537 
5. Разборитост .516 
6. Издржавање тешкоћа .499 

Други фактор репрезентују вредности које указују на понос, част, 
правду, народ и храброст (табела 10). То су високо цењене вредности у на-
шем народу. Сходно томе, овај фактор је одређен као лично достојанство 
и правдољубивост. Појам поноса има веома сличан садржај као појам лич-
ног достојанства, а повезан је са осећањем части и храбрости којима при-
падници Војске придају нарочит значај.  
____________ 
22 Исто, стр. 42–43. 
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Табела 10 
Структура другог фактора 

 
Ред. 
бр. 

Манифестне вредности 
Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Понос .728 
2. Част .720 
3. Правда .660 
4. Народ .519 
5. Храброст .430 

Трећи фактор дефинишу варијабле које указују на оно што у  великој 
мери чини идентитет припадника нашег народа (табела 11). Сходно томе, 
заједничка латентна основа (фактор) тих вредности може се дефинисати 
као религиозност и патриотизам. Занимљиво је да је и у ранијем истра-
живању вредности у војној популацији утврђен фактор „патриотизам“ (Па-
јевић, Марчек и Данић, 2005), али се он није везивао за религиозност.23 

 
Табела 11 

Структура трећег фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Вера у бога .658 
2. Опстанак нације .651 
3. Држава .635 
4. Безбедност земље .528 
5. Традиција .505 
6. Патриотизам .458 
7. Народ .415 
 
Везаност за традиционалне вредности у нас углавном се односи на па-

триотизам, односно везаност за нацију и државу, бригу о очувању држав-
ног и националног интегритета и осећања поноса и части која проистичу 
из те везаности, као и однос према религији. Логично је да се млад човек 
опредељује за овако ризично, још увек недовољно плаћено занимање из 
психолошке потребе за припадањем нечем већем и снажнијем од њега са-
мог. Снага војске произилази из снаге државе, тако да мотиви који поје-
динца привлаче војсци у великој мери извиру из националног поноса и па-
триотизма, тј. односа према држави.  

Када је у питању релација између патриотизма и религије, судећи по 
резултатима дескриптивне анализе (која није била предмет овог рада), па-
триотизам се више везује за религиозност у традиционално-институцио-
налном смислу, што подразумева поштовање српских православних обича-
ја и празника, као историје и традиције српског народа (прихватање и по-
штовање традиционалне вредности предака и, у складу са њима, васпита-
____________ 
23 Исто, стр. 40. 
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вање поколења), него веровање у Бога и живљење у складу са учењем вере 
(у религији пронаћи смисао живота).  

Четврти фактор дефинишу варијабле у чијој је основи тежња ка лич-
ној добробити, уживању у животу и испуњености успехом и срећом, па се 
овај фактор може означити као хедонизам (табела 12).  

Табела 12 
Структура четвртог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Узбудљив живот .715 
2. Успех у животу .699 
3. Задовољство .647 
4. Срећа .529 
5. Мужевност .442 
6. Памет .432 

     Ова конвенционална вредност утврђена је и у претходним истражи-
вањима (Пајевић и сарадници, 2005).24 У складу са временом и околности-
ма под којима је истраживање изведено (друштвена транзиција и реформе 
у Војсци) ова вредност донекле је у другом плану у односу на вредности 
какве су „патриотизам“ или „хуманизам“. На то указује чињеница да се ва-
ријабле „узбудљив живот“, „успех у животу“ и „задовољство“, које дефи-
нишу овај фактор, и према којима је он, очигледно, именован као „хедони-
зам“, судећи према резултатима дескриптивне анализе, налазе тек на заче-
љу ранг-листе вредности. 

Пети фактор одређен је вредностима које су првенствено усмерене 
ка постизању психолошке сигурности (табела 13). Овај фактор групише 
вредности као што су лични мир, породична сигурност, самопоштовање и 
срећа, и може се дефинисати као лична и породична сигурност. Особе које 
теже овој вредности осећају се сигурнијима и заштићенијима у односу на 
догађаје у спољној средини.  

Табела 13 
Структура петог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Лични мир .746 
2. Породична сигурност .617 
3. Самопоштовање .609 
4. Срећа .440 
 
Шести фактор репрезентује вредности које се односе на тежњу ка 

независности (табела 14). Особе које теже овој вредности имају снажан 
осећај потребе за независношћу и слободом, уз истицање разборитости и 
____________ 
24 Исто, стр. 40–41. 
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патриотских осећања. Имајући то у виду, овај фактор може се означити 
као независност и разборитост. И у ранијем испитивању вредности сту-
дената Војне академије (2005) добијен је фактор под називом „незави-
сност“, који је највише дефинисан следећим варијаблама: независност, 
слобода и правда.25  

Табела 14 
Структура шестог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Независност .708 
2. Разборитост .502 
3. Патриотизам .492 
4. Слобода .369 

Седми фактор одређују индикатори вредности који се односе на 
хуманистички вредносни склоп карактеристичан за младе људе. Како се 
види из табеле 15, овај фактор описује оне младиће који високо вреднују 
демократију и који снажно теже миру у свету и равноправности. Сходно 
томе, заједничка латентна основа (фактор) тих вредности може се 
дефинисати као демократичност.  

Табела 15 
Структура седмог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Демократија .696 
2. Мир у свету .635 
3. Равноправност људи .515 

Осми фактор репрезентује оријентације које указују на тежњу ка 
личној добробити кроз удобан живот у слободи, с једне, и бригу за опста-
нак нације, с друге стране (табела 16). Сходно томе, ова двополна димен-
зија вредности може се дефинисати као лично задовољство наспрам бриге 
за опстанак нације. 

Табела 16 
Структура осмог фактора 

Ред. 
бр. Манифестне вредности 

Коефицијент 
повезаности с 
фактором 

1. Удобан живот .670 
2. Слобода .323 
3. Опстанак нације .300 

____________ 
25 Исто, стр. 43. 
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Закључак 

Након извршене анализе факторске структуре вредности за професио-
нални и непрофесионални састав Војске Србије може се обавити њихова 
компаративна анализа. Преглед добијених фактора, приказан у табели 17, 
указује на то да, осим разлике у броју фактора (димензија) вредности, по-
стоји разлика у редоследу издвајања фактора, а самим тим и у њиховом 
значају за ова два подузорка. 

Табела 17 
Упоредни преглед факторскe структуре вредности професионалних и непрофесионалних 

припадника Војске Србије 

Факторска структура вредности 
професионалних припадника Војске 

Србије 

Факторска структура вредности 
непрофесионалних припадника Војске 

Србије 
Ф1 – Патриотизам Ф1 – Прихваћеност норми војне 

организације 
Ф2 – Хуманистичка оријентација Ф2 – Лично достојанство и 

правдољубивост 
Ф3 – Хедонизам Ф3 – Религиозност и патриотизам 
Ф4 – Стоицизам Ф4 – Хедонизам 
Ф5 – Умност и лично достојанство Ф5 – Лична и породична сигурност 
Ф6 – Породична сигурност и 
правдољубивост 

Ф6 – Независност и разборитост 

 Ф7 – Демократичност 
 Ф8 – Лично задовољство наспрам бриге 

за опстанак нације 
 

Подаци из наведене табеле показују да патриотизам представља нај-
значајнију димензију у структури вредности за професионални састав Вој-
ске, док је код непрофесионалних припадника она тек на трећем месту и 
везује се за религиозност. Патриотизам и религиозност формирају зајед-
нички фактор вероватно због тога што један број испитаника религиозно 
опредељење изједначава са националним а оно је у свести људи најчешће 
веома блиско патриотизму.  

Везивање патриотизма уз религију може се објаснити схватањем ре-
лигије као дела националног бића, а национално је у свести блиско патри-
отском. Патриотизам се везује за религиозност у традиционално институ-
ционалном смислу, више као поштовање српских православних обичаја и 
празника, него веровање у Бога и живљење у складу са вером.  

На основу добијених резултата истраживања може се закључити да 
млади људи патриотизам доживљавају шире, не само као несебично жр-
твовање за одбрану отаџбине него и као властити допринос у различитим 
сегментима развоја друштва (на радном, спортском, научном и сваком 
другом пољу), што потврђују и резултати неких других истраживања.  
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Код оба подузорка постоје заједничке вредносне оријентације које, 
осим патриотизма, обухватају још и лично достојанство, хедонизам, поро-
дичну сигурност и правдољубивост. За први подузорак карактеристична је 
хуманистичка оријентација и стоицизам, док је код другог подузорка више 
присутна демократичност и независност. Такође, код непрофесионалних 
припадника Војске присутна је једна биполарна димензија, означена као 
лично достојанство, наспрам бриге за опстанак нације, што упућује на за-
кључак да једна група испитаника из овог подузорка придаје већи значај 
личним, а друга група испитаника социјалним вредностима. 

Литература: 

1. Б. Кузмановић, Вредносне оријентације ученика на завршетку основног обра-
зовања, Настава и васпитање, бр. 4–5, Београд, 1990. 

2. Б. Кузмановић, Друштвене промене и промене вредносних оријентација учени-
ка, Психолошка истраживања, Филозофски факултет, Институт за психологи-
ју, Београд, 1995. 

3. У. Младеновић, Ј. Кнебл, Вредносне оријентације и преференције животних 
стилова адолесцената, Психологија, бр. 3–4, Београд, 2000. 

4. Д. Пајевић, М. Ловре, Г. Маравић, П. Костић, Вредносне оријентације и живот-
ни стилови питомаца Војне академије, Војна академија КоВ, Београд, 1987. 

5. Д. Пајевић, Ј. Марчек, Н. Данић, Вредности и животни стилови студената Вој-
не академије, у: П. Дамњановић и др., Активности студената у васпитно-
образовном процесу, Војна академија, Београд, 2005. 

6. Д. Пајевић, Ј. Марчек, Н. Данић, Преференције вредности студената Војне 
академије, Војно дело бр. 3, ВИЗ, Београд, 2004. 

7. Д. Пајевић, Мотивациони чиниоци избора војне професије, ВИНЦ, Београд, 1983. 
8. В. Павићевић, Основи етике, „Култура“, Београд, 1967. 
9. Д. Пантић, Вредносне оријентације младих у Србији, Институт друштвених на-

ука, Београд, 1981. 
10. Д. Пантић, Промене вредносних оријентација младих у Србији, Институт дру-

штвених наука, Центар за политиколошко истраживање и јавно мњење, Бео-
град, 1990. 

11. А. Пејатовић, Вредносне оријентације и образовне потребе одраслих, Инсти-
тут за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд, 1994. 

12. М. Петровић, Вредносне оријентације деликвената, Институт за криминоло-
шка и социолошка истраживања, Београд, 1973. 

13. Д. Попадић, Узрасне и генерацијске разлике у преференцији животних стило-
ва, у: Психолошка истраживања, Институт за психологију, Филозофски фа-
култет, Београд, 1995, бр. 7, стр. 71–78. 

14. Д. Радовановић, и Д. Радуловић, Систем вредности у Црној Гори (технички из-
вештај), Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 2000. 

15. M. Roceah, The nature of human values, Free press, 1973. 
16. М. Цветковић и Љ. Касагић, Генерацијске разлике у преференцији животних 

стилова, Филозофски факултет, Београд, 1999. 
 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo 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

  /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


