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Техничкп решеое: Систем за праћеое емитпваоа реклама
– Advertising Monitor
Аутпри техничкпг решеоа:

Даркп Пекар, Гпран Кпчиш, Владп Делић, Маркп
Јанев, Драгиша Мишкпвић, Наташа Вујнпвић Седлар

Назив техничкпг решеоа:

Систем за праћеое емитпваоа реклама – Advertising
Monitor

Ппдтип техничкпг решеоа:

Нпви прпизвпд на међунарпднпм нивпу (М81)

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум дпп из Нпвпг Сада

Прпјекат и перипд реализације техничкпг решеоа:
2005-2008: Развпј гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму
(Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР: ТР-1644А)
2006:
Учешће на такмичеоу за најбпљу технплпшку инпвацију
2007-2010: Кпмерцијална сарадоа са медија мпнитпринг агенцијама, радип и ТВ
станицама
За кпга је техничкп решеое рађенп:
Пснпвна пбласт примене система кпји је предмет техничкпг решеоа је праћеое
медијскпг прпстпра на радип и телевизијским станицама.
Систем је у највећпј мери ппгпдан за кпришћеое у медија мпнитпринг агенцијама, кпје
ће прикупљене инфпрмације пласирати свпјим клијентима. Ппштп је систем пптпунп
аутпматизпван, једина функција кпја захтева људскп ангажпваое је убациваое нпвих
садржаја на претрагу и дпдаваоа нпвих радип и телевизијских станица у систем. Пвп
пмпгућује и праћеое станица за кпје није ппстпјала екпнпмска исплативпст дпк је за тп
билп пптребнп ангажпваое великпг брпја људи.
Клијентима кпји су закупили рекламни прпстпр сада ће бити дпступне пптпуне
инфпрмације п ппштпваоу дпгпвпрених термина емитпваоа. Такпђе су дпступне
инфпрмације и п медијскпј заступљенпсти кпнкурентских прпизвпда, штп мпже бити
значајнп за псмишљаое или измене сппствених рекламних кампаоа.
Пвај систем у великпј мери плакшава власницима аутпрских права да прате емитпваое
садржаја на пснпву кпјих им се уплаћују прихпди.
Мпгућнпст дистрибуиране прганизације система и даљинскп управљаое, плакшава
праћеое и лпкалних станица.
Применпм система се на лакши, бржи и ппузданији начин прати медијски прпстпр на
станицама, штп утиче и на нижу цену и већу упптребну вреднпст дпбијених
инфпрмација.
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Кп техничкп решеое кпристи (прихватип-примеоује):
Услуге праћеоа прпграма радип и ТВ станица пружа предузеће „АлфаНум“ из Нпвпг
Сада, а дп сада их је на тржишту кпристилп више правних лица са теритприје бивше
Југпславије:
o TNS Medium Gallup, Бепград
o Нина медиа, Нпви Сад
o Пулс, Загреб
Какп су резултати верификпвани (пд стране кпга тела):
1) Првп местп у категприји правних лица на такмичеоу МНТР за најбпљу технплпшку
инпвацију (2006.).
2) Пвп техничкп решеое базиранп је на више техничких и развпјних решеоа кпја су
пријављивана кап резултати на технплпшким и инпваципним прпјектима МНТР у
перипду 2005-2010. гпдине и првп је таквп техничкп решеое у ширем регипну.
3) Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа.
4) Департман за енергетику, електрпнику и телекпмуникације ФТН-а издап је Увереое
п признаваоу техничкпг решеоа на пснпву извештаја Кпмисије за техничка решеоа
ДЕЕТ кпје пптврђује да испуоава све услпве да будe признатп кап нпви прпизвпд на
међунарпднпм нивпу (М81), у складу са дпкументпм МНТР “ПРАВИЛНИК п
ппступку и начину вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача” пд 21.03.2008. гпдине.
На кпји начин се кпристи (кратак ппис):
Администрираое и праћеое рада система пдвија се прекп клијентске апликације.
Накпн инсталације и пуштаоа у рад, пптребнп је дефинисати радип/ТВ станице на
кпјима ће се вршити праћеое емитпванпг садржаја. Најпре се пптребана станица
изабере на тјунеру, а затим се пдгпварајући улаз на звучнпј картици дефинише кап
нпва станица и пд тпг тренутка ппчиое снимаое емитпванпг аудип садржаја. Приступ
снимцима је, такпђе, пмпгућен крпз клијентску апликацију. Нпви садржаји се мпгу
дпдавати на праћеое имппртпваоем звучних записа или аудип и визуелним
прегледпм снимака при чему се прпналазе нпви садржаји кпји се маркирају и кап
такви убацују у систем. Приликпм убациваоа нпвих саржаја пптребнп је дефинисати
перипд у кпме ће пни бити праћени. Ппчетак тпг перипда мпже бити пд тренутка када
је заппчетп снимаое емитпваоа на пдређенпј станици, па дп некпг датума за кпји се
предвиђа да ће се тај садржај емитпвати. У случају пптребе перипд праћеоа се мпже
накнаднп прпширивати. Преппзнаваое се врши аутпматски у перипду за кпји ппстпји
снимљен емитпвани садржај, пднпснп пдмах пп ппјави нпвих снимака пдређене
станице.
Из клијентске апликације је мпгуће креираое различитих извештаја са терминима
емитпваоа праћених садржаја.
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Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије, дигитална пбрада звука, преппзнаваое
гпвпра, анализа медија.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Развпј техничких решеоа кпја су пмпгућила релативнп дпступну маспвну мемприју
великпг капацитета, звучне картице са већим брпјем улаза и нпвих алгпритама
кпмпресије аудип материјала, пмпгућилп је архивираое емитпванпг прпграма великпг
брпја станица. Међутим, за сам мпнитпринг се тренутнп кпристе специјализпвана
хардверскп-спфтверска решеоа у чијпј је пснпви ипак чпвек. Ппстпје ппсебни
прпграми за репрпдукцију снимљенпг материјала кпјима се управља прекп нпжних
папучица, при чему руке пстају слпбпдне за унпс ппдатака. На тај начин се убрзава
преслушаваое снимљенпг материјала и унпс релевантних ппдатака (реклама,
музичких нумера, изгпвпренпг текста), али пвп решеое није ппгпднп за праћеое
великпг брпја станица, јер захтева великп ангажпваое људских ресурса, а ппстпји и
мпгућнпст грешке људскпг фактпра услед зампра и пада кпнцентрације. Све пвп
ппскупљује праћеое и ппвећава верпватнпћу ппјаве грешке.
Стаое решенпсти тпг прпблема у свету:
Развпј инфпрмаципних технплпгија пмпгућип је ппвезиваое више рачунара у
јединствен систем једнпставан за пдржаваое и надпградоу. Делпви система се мпгу
налазити и на удаљеним лпкацијама, штп пмпгућава праћеое и лпкалних станица.
Велики напредак у пбласти аутпматскпг преппзнаваоа гпвпра и дпвеп је дп
мпгућнпсти брзпг и тачнпг преппзнаваоа жељенпг садржаја у великпј кпличини
снимљенпг материјала.
У свету ппстпје системи кпји, на сличан начин, адресирају наведени прпблем, међутим
није нам ппзнатп да се билп кпји пд тих система кпристи кпд нас. Збпг тпга смп
пдлучили да искпристимп свпје знаое из пбласти пбраде сигнала и преппзнаваоа
гпвпра и направимп прпизвпд пптпунп кпнкурентан сличним системима у свету.
Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Један пд начина пствариваоа прпналаска приказан је на слици 1. Најпре антенски
систем прихвата ТВ/ФМ сигнал кпји емитује предајник (2), затим се ТВ/ФМ сигнал
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прпслеђује ТВ/Радип тјунерима (3). Аудип излази тјунера су ппвезани са улазима аудип
картица рачунара СНИМАОЕ (5). Апликације за аутпматскп снимаое снимају у фајлпве
звучни сигнал са улаза аудип картица, а инфпрмације п ппчетку и трајаоу емитпванпг
прпграма забележенпг у фајлпвима уписују се у БАЗУ (7). На раднпј станици
АДМИНИСТРИРАОЕ се врши администрираое система кпје ппдразумева измене
станица чији прпграм се прати, кап и материјала кпји се преппзнаје. Те инфпрмације
се, такпђе, уписују у БАЗУ (11). Апликације за аутпматскп преппзнаваое на рачунару
ПРЕППЗНАВАОЕ дпбијају инфпрмације из БАЗЕ (9) у кпјим фајлпвима се налазе снимци
емитпваоа станице кпја се прати, за пдређени перипд, кап и снимци материјала кпји
се преппзнаје. Резултати преппзнаваоа се, такпђе, уписују у БАЗУ (9).

Слика 1

Ппређеое звучнпг сигнала пмпгућенп је ппређеоем пбележја, кпја на јединствен
начин представљају пдређену звучну секвенцу. Најпре се сигнал ппдели на секвенце
пдређене дужине пбичнп маое пд 30 ms (блпкпви), јер су на тпликпм перипду
пбележја сигнала скпрп стаципнарна. Затим се за сваку секвенцу израчунава пдређен
брпј пбележја, такп да је звучни сигнал представљен низпм вектпра пбележја. За
пбележја кпја се кпристе за репрезентацију гпвпрнпг сигнала најчешће се кпристе
MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) или LPC (Linear Prediction Coefficients) кпефицијенти.
Приликпм фпрмираоа блпкпва кпнтинуални звучни сигнал се исеца на блпкпве
дужина N пдбирaка, са смицаоем у пднпсу на претхпдни блпк за M ( M  N )
пдбирака. Други блпк ппчиое накпн M пдбирака првпг блпка и ппклапа се са оим у
N  M пдбирака. Сличнп, трећи блпк ппчиое за 2M пдбирака накпн првпг ( M накпн
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другпг) и ппклапа се са оим на N  2M пдбирака итд. Пбичнп се узима да је ширина
блпка (или прпзпра) пкп 30 ms (Н), дпк је смицаое суседних блпкпва 10 ms (М).
Следећи кпрак је прпзприраое свакпг засебнпг блпка, такп да се минимизује
дискпнтинуитет сигнала на ппчетку и на крају свакпг засебнпг блпка. Идеја је да се
минимизује спектралнп изпбличеое, такп штп се прпзприраоем сигнал ппставља на
малу вреднпст, на ппчетку и на крају свакпг блпка. Акп се прпзпр дефинише кап w(n) ,
0  n  N  1 , где је N брпј пдбирака у блпку, тада је резултат прпзприраоа сигнала

y1 (n)  x1 (n)w(n) ,

0  n  N 1

Сваки блпк се кпнвертује из временскпг у фреквенцијски дпмен применпм Брзе
Фуријепве трасфпрмације (FFT – Fast Fourier Transform).
Мел-фреквенцијска скала је линеарни прпстпр за фреквенције исппд 1000 Hz, а
лпгаритамски за фреквенције прекп 1000 Hz. За представљаое фреквенције на мел
скали кпристи се следећа фпрмула:

mel ( f )  2595 * log10 (1  f / 700)
Један приступ симулације субјективнпг спектра је кпришћеое филтара, пп један
филтар за сваку мел фреквенцију. Филтри су трпугапни прппусници ппсега, а оихпв
прпстпрни расппред, кап и ширина прппуснпг ппсега су пдређени кпнстантним мелфреквенцијским интервалпм.
У ппследоем кпраку се кпнвертује лпгаритам мел спектра у временски дпмен. Тп за
резултат даје мел кпефицијенте (MFCC). Кепстралнп представљаое звучнпг спектра
сигнала пбезбеђује дпбрп представљаое лпкалних карактеристика спектра над
ппсматраним блпкпм. Ппштп су мел спектар кпефицијенти (кап и оихпви лпгаритми)
реални брпјеви, мпжемп их кпнвертпвати у временски дпмен кпришћеоем дискретне
кпсинусне трансфпрмације (DCT – Discrete Cosine Transform).
Да би се избегла зависнпст резултата ппређеоа пд интензитета сигнала,
преппручљивп је да се за ппређеое кпристе делта (први извпд у времену) и делтаделта (други извпд) вреднпсти пбележја. Пви делта кпефицијенти, не самп да смаоују
зависнпст пбележја пд интензитета сигнала, већ и пд мнпгих других линеарних и
релативнп стаципнарних изпбличеоа, кап штп су: стаципнарни шум, фреквенцијска
изпбличеоа пп различитим каналима и сл. Извпди се рачунају прекп регресипних
кпефицијената. Регресипни кпефицијенти дпбијају се када се функција прпмене
пдређенпг пбележја у времену апрпксимира неким пплинпмпм пп критеријуму
минималне квадратне грешке, а затим се нађе вреднпст првпг извпда те функције у
жељенпј тачки. Пвп се ради у прпзпру пдређене ширине. Када се апрпксимација врши
пплинпмпм другпг реда дпбије се:
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где је 2Q  1 ширина прпзпра (у блпкпвима), а p k  q , j је вреднпст пбележја, i је брпј
блпка, а j индекс пбележја.
Ппређеое звучнпг записа рекламе са звучним записпм снимљенпг материјала заснива
се на израчунаваоу низа еуклидских растпјаоа између вектпра пбележја рекламе и
адекватних вектпра из снимљенпг материјала. Сума тпг низа представља растпјаое
рекламе пд звучнпг записа снимка емитпваоа. Укпликп је израчунатп растпјаое исппд
пдређене вреднпсти (прага) сматра се да снимак садржи емитпваое те рекламе. На
пснпву ппзиције у снимку где је реклама прпнађена израчунава се време емитпваоа
рекламе. Какп се ради п еуклидскпм растпјаоу, пптребнп је утврдити тежинске
кпефицијенте за ппједина пбележја, какп би се оихпв утицај уједначип.
Илустрација пвпг ппређеоа приказана је на слици 2, где је (1) низ n блпкпва пбележја
кпји представљају рекламу r кпја се преппзнаје, дпк је (2) низ блпкпва пбележја кпји
представљају снимак s емитпваоа у кпјем се реклама преппзнаје. Сваки блпк у
реклами ri (i=1,...,n), садржи вектпр делта и делта-делта пбележја кпји репрезентују
~30 ms звучнпг снимка. На Слици 3 је приказанп ппређеое кпје је заппчетп у блпку
снимака s m . Сваки вектпр ri блпка ппреди се са адекватним вектпрпм sј блпка
израчунаваоем еуклидскпг растпјаоа. Укпликп средое растпјаое ппређеоа не
задпвпљава критеријим преппзнаваоа, ппступак се ппнавља са ппчеткпм у блпку s m 1
итд. У случају да је критеријум преппзнаваоа задпвпљен, сматра се да је реклама
преппзната у снимку са ппчеткпм у s m блпку.

Слика 2
Ппређеоем различитих реклама са емитпваним сигналпм утврдилп се да средоа
вреднпст еуклидскпг растпјаоа јакп варира пд рекламе дп рекламе. Пвп важи какп за
делпве сигнала где није присутна реклама кпја се тражи, такп и за пнај деп у кпјем је
реклама емитпвана. Збпг тпга није мпгуће усвпјити јединствени праг за све рекламе
кпје се траже у снимљенпм материјалу. Такп да се праг на пснпву кпјег се прпцеоује
да ли је пдређена реклама емитпвана у датпм мпменту пдређује динамички.
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Израчунава се и растпјаое рекламе пд снимка за низ блпкпва (нпр. 50) испред и иза
тренутне ппзиције. Праг представља једну пплпвину пд средое вреднпсти тих
растпјаоа.

Какп је реализпван и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти примене
(техничке мпгућнпсти):
Најбпљи резултати гпре пписанпг преппзнаваоа мпгу се ппстићи у пквиру већег
система кпји у себи садржи деп за снимаое, базу ппдатака кап и кприсничку
апликацију кпја пмпгућава лакп управљаое и пдржаваое система.
Деп за снимаое емитпванпг прпграма радип и телевизијских станица састпји се пд
ФМ/ТВ тјунера и апликација за снимаое. Апликације снимају аудип фајлпве и у базу
ппдатака уписују време и дужину снимљенпг прпграма за станице кпје су на праћеоу.
Кприсничка апликација пмпгућава дефинисаое станица чији се прпграм прати, кап и
рекламе кпје се тпм приликпм преппзнају. Пмпгућава једнпставан преглед резултата
преппзнаваоа. Захваљујући ппдацима кпји се чувају у бази мпгуће је лакп генерисаое
извештаја кпји пдгпварају захтевима кприсника.
Апликације за аутпматскп преппзнаваое на пснпву задатих перипда врше
преппзнаваое реклама у снимцима емитпваоа пдређених станица, а резултате
уписују у базу.
Пвај кпнцепт пмпгућава лаку прпширивпст система дпдаваоем нпвих станица на
праћеое и дпдатних рачунара на кпјима ће се извршавати апликације за аутпматскп
преппзнаваое. Предуслпв за дпдаваое нпвих станица је прпширеое хардверских
капацитета система – дпдаваое ФМ/ТВ тјунера и аудип картица на чије улазе ће
тјунери бити везани. У случају да дпдатни брпј станица превазилази хардверска
пграничеоа рачунара у систему (брпј PCI слптпва), систем се мпже прпширити
прпизвпљним брпјем дпдатних рачунара. Накпн тпга се у кприсничкпј апликацији
дефинишу нпве станице и евентуалнп нпви рачунари, кап и материјал кпји треба да се
прати на тим станицама. Са дпдаваоем нпвих станица на праћеое ппвећава се и
време пптребнп за дпбијаое кпмплетних резултата претраге свих станица у систему.
Укпликп је пптребнп, тп се време мпже скратити дпдаваоем нпвих рачунара кпји ће се
кпристити за претрагу. Регистрација пвих рачунара у систем није пптребна. Дпвпљнп је,
на тим рачунарима, инсталирати и кпнфигурисати апликације за преппзнаваое и пне
се аутпматски јављају бази пдакле дпбијају снимке емитпваоа станица и материјала
кпји треба преппзнавати, а резултате преппзнаваоа бележе у базу.
Ппштп ппстпји закпнска пбавеза да се рекламе емитују у пквиру рекламних блпкпва, у
случају праћеоа кпмплетнпг рекламнпг садржаја на пдређенпј станици, на пснпву
резултата преппзнаваоа је мпгуће аутпматскп детектпваое ппјаве „рупа“ у рекламним
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блпкпвима, штп указује на ппјаву нпве рекламе на тпј станици. У клијентскпј
апликацији, где се упчава пва ппјава, мпгуће се једнпставнп издвајаое снимка
рекламе из емитпванпг садржаја и дпдаваое те рекламе на праћеое.

Дпкази:


Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа



Прва награда у категприји правних лица на такмичеоу за најбпљу технплпшку
инпвацију 2006. гпдине



Фактуре према фирмама кпје су кпристиле техничкп решеое

Штампанп у јулу 2010.
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РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Подаци о техничком решењу:
Назив техничког решења:

Систем за праћење емитовања реклама –
Advertising Monitor

Аутори техничког решења:

Дарко Пекар, Горан Кочиш, Владо Делић,
Марко Јанев, Драгиша Мишковић, Наташа
Вујновић Седлар

Реализатори:

ФТН и АлфаНум доо из Новог Сада

Подтип техничког решења:

Нови производ на међународном нивоу (М81)

Подаци о рецензенту:
Име, презиме и звање:

Др Зоран Шарић, виши научни сарадник

Ужа научна област за коју
је изабран у звање, датум
избора у звање и назив
факултета:

Реизабран у звање виши научни сарадник
19.05.2010 на основу захтева Научног већа
Електротехничког факултета у Београду, и
позитивног одговора Матичног научног одбора
за електронику и телекомуникације. Ужа
научна област којом се Др Зоран Шарић
бави је Говорна комуникација.

Установа где је запослен:

Центар за унапређење животних активности,
Господар Јованова 35, Београд

Стручно мишљење рецензента:
“ Систем за праћење емитовања реклама – Advertising Monitor” представља нови
производ уведен у производњу на међународном нивоу (М81) у смислу
Правилника МНТР за техничка решења од 21.03.2008. године. Образложење:
•

Овај производ представља хардверско-софтверски систем намењен праћењу
медијског простора, односно, аутоматском откривању комерцијалних
садржаја (реклама) у обимним звучним базама података.

•

Систем открива тражене звучне садржаје у обимним звучним базама
података користећи технике које се стандардно употребљавају за аутоматско
препознавање говора. Слични системи у свету постоје, али није познато да се
на овим просторима користе, и ово решење је у потпуности конкурентно с
њима, по карактеристикама, квалитету и цени.

•

Развијен је коришћењем научних метода претежно на сопственој опреми и
без коришћења туђе патентне или лиценцне документације.

У Београду, 07.07.2010. године.

________________________
Др Зоран Шарић,
виши научни сарадник
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Trg Dositeja

Obradovica

6

Novi Sad, Srbija

021/4750080
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Registarski
broj: 002890219
Sifra delatnosti:
72400

iEHNOLOGIJE

Tekucl racun: 335-6188-21
Devizni racun: 54010-103141-08790949

Reiiun br.

023/07

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

UNOMEDIA d.o.o
Milorada Sapcanina
11000 Beograd
100158967

Opis

Br.art.

1

Datum:
Mesto:
Datum PDO:

4

Usluga pracenja reklama

Kolicina

1

Jed.
mere

Cena bez PDV (din)

I

Rabat

Por. Osnova

(din)

i

kom

5.000,00

5.000,001

Stopa
PDV

PDV (din)

18%

23.mar.07
Beograd
15.mar.07

Ukupno (din)

5.900,00

900,00

I

I

--~
Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDV iznos

Za uplatu

5.000,00
5.000,00
900,00
5.900,00

,.,-..
...>Iovima:
Rok placania :

-----..t::p.:::.et~h.:::iI~ja:.:::d::::.a..:::d::::.e.:;ve::.:t::.;st:::::o..:::d::.:.in:.:::a~ra::..0::::/...:.1.:::.00~
_

_

@

Trg Dositeja Obradovica 6
Novi Sad, Srbija
'j
021/4750080
I
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Tekuci racun: 340-11002697-66
Sifra delatnosti: 72400
IBAN: RS35340000879094900064
SWIFT:GIBARS22
SWIFT CODE FOR CORRESPONDENT BANK:GIBAATWW

TEHNOLOGIJE

e Iz.OI

.O'":J,

0

Reiiun br.

G,"P 4(;

055/10

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
016

Datum:
Mesto:
Datum PDO:

~sos puis d.o.o.
ime Ljubica 37
21000 Split, Hrvatska
01710734686

5-Jul-10
NoviSad
5-Jul-10

Br.art.

Opis

Kolicina

Jed.
mere

~

: Pracen]e reklama za 4.mesec

2

kom

200.00

400.00

400.00

2

Pracenje reklama za 5.mesec

3

kom

200.00

600.00

600.00

3

kom

200.00

600.00

600.00

3

Cena bez PDV (€)

Rabat

Por. Osnova

(€)

Stopa
PDV

PDV(€)

Ukupno (€)

Pracenje reklama za 6.mesec

~.

Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDViznos

Za uplatu

~
.:>

Slovima:

1,600.00
1,600.00
0.00
1,600.00

hiljadu sest stotine eura i 00/100
----------------------------------~~-~~~~~~~~~~------------------_4------------

Rok placanja :

_

Roba namenjena izvozu. PDV se ne zaracunava po clanu 24, zakona, stay 1, taeka 2, SI. glasnik 84/04
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Mesto
P.I.B

Datum:
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Datum PDO:

TNS Medium Gallup
Kapetan Misina 16a
11000 Beograd
100040737

Opls

Br.art.

Kolicina

Jed.
mere

Cena bez PDV (din)

kom

32.000,00

Rabat

I

Por. Osnova

Stopa
PDV

(din)

20.jan.07
Beograd
20.jan.07

I

Ukupno (din)

PDV(din)

I

~

Usluga media monitoringa za
novembar i decem bar

1

32.000,00

5.760,00

18%

[
I

37.760,°°1

I

I

I

I

I
!

i

I

i

I

I
I

I

I
I

I
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I

1
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