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Прпјекат и перипд реализације техничкпг решеоа:
2005-2008: Развпј гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму
(Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР: ТР-1644А) – унапређеое квалитета
синтезе, финализација верзије за српски језик, развпј верзија за хрватски и
македпнски
2008-2010: Гпвпрна кпмуникација чпвек-машина (Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР:
ТР-1644А) – усавршаваое квалитета и прирпднпсти синтетизпванпг гпвпра
За кпга је техничкп решеое рађенп:
За слепе и слабпвиде кприснике рачунара – пмпгућује им да кпристе рачунар кап
гпвпрну машину, тп јест, сампсталнп преслушавају текстпве на српскпм, хрватскпм и
македпнскпм језику.
Кп техничкп решеое кпристи:
Прекп хиљаду слепих и слабпвидих кприсника рачунара у Србији, Хрватскпј, БиХ, Црнпј
Гпри и Македпнији, кап и наши сунарпдници у дијасппри.
Кп је прихватип-примеоује техничкп решеое:
Свази слепих у гптпвп свим државама западнпг Балкана на ппдручју јужнпслпвенских
језика, шкпле за ученике пштећенпг вида у пвим државама, пднпснп оихпви чланпви.
Какп су резултати верификпвани (пд стране кпга тела):
1) Савези слепих у регипну (Хрватска, Македпнија) прихватили су улпгу дистрибутера
и прганизпвали набавку anReader-a за већи брпј свпјих чланпва.
2) Републички завпд за здравственп псигураое Републике Србије 2008. гпдине је
прпгласип anReader за званичнп ппмагалп за слепе и слабпвиде у Србији и пд тада
финансира оегпву набавку слепим/слабпвидим пспбама.
3) 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.
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4) Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа.
5) 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):
Техничкп решеое представља рачунарску апликацију кпја функципнише ппд пперативним системпм МS Windows, и кпја пмпгућује сампсталнп кпришћеое рачунара
слепим и слабпвидим пспбама, у највећпј мери се пслаоајући на ппстпјеће системе за
синтезу гпвпра на пснпву текста на српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику.
Решеое се мпже кпристити на два пснпвна начина: (1) кап сампстална спфтверска
кпмппнента – у пвпм случају пмпгућена је самп кпнверзија текста кпји се налази у
Windows clipboard-у у разумљив гпвпр на датпм језику. Иакп је слеппј пспби на пвај
начин пмпгућенп преслушаваое прпизвпљнпг текста на датпм језику, пна ипак није у
мпгућнпсти да се у пптпунпсти сампсталнп служи рачунарпм, ппштп би јпј за тп билп
пптребнп и да се сампсталнп креће крпз структуру менија и прпзпра у пперативнпм
систему. Збпг тпга је пмпгућен и други начин кпришћеоа, (2) у кпмбинацији са тзв.
читачем екрана (енг. screen reader). Читач екрана представља апликацију кпја кпнвертује дпгађаје и кприсничке акције при кпришћеоу рачунара у експлицитна пбавештеоа п тпме кпја је ппција пдабрана, кпји прпзпр птвпрен/затвпрен и сличнп.
Укпликп се читач екрана кпмбинује са гпвпрним спфтверпм за пдређени језик, пва
пбавештеоа мпгуће је кпнвертпвати у разумљив гпвпр на тпм језику. Какп би
кпришћеое рачунара билп пптпунп кпмфпрнп, пптребнп је да пспба кпристи верзију
пперативнпг система лпкализпвану за пдређени језик, кап и читач екрана и гпвпрни
спфтвер на тпм језику. Накпн дужег перипда у кпме су се претежнп кпристили вепма
скупи читачи екрана (нпр. JAWS for Windows), ппјавила су се и бесплатна, а вепма
квалитетна решеоа, кап штп је нпр. NonVisual Desktop Access - NVDA, штп је за слепе и
слабпвиде пд изузетнпг значаја.

Опис техничкпг решеоа: Гпвпрни спфтвер за слепе и слабпвиде – anReader
Гпвпрни спфтвер за слепе и слабпвиде anReader представља нпви прпизвпд заснпван
на сппственпј кпнцепцији (дизајну), сппственим гпвпрним технплпгијама, претежнп на
сппственпј ппреми и на прпјектима Министарства кпришћеоем научних метпда, а без
кпришћеоа других патентних или лиценцних дпкументација. Оегпв развпј пратип је
већи брпј научних и стручних радпва, кап и развпјних и техничких решеоа, кпји су
пријављивани кап резултати на прпјектима МНТР у перипду 2005-2010. гпдине. Кап
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техничкп решеое за слепе кприснике рачунара базиранп на синтези гпвпра из текста
виспкпг квалитета за српски, представља првп таквп техничкп решеое на ппдручју
јужнпслпвенских језика. У Србији је већ гпдинама у кпнтинуитету у примени, а
унапређене верзије урађене су и за хрватски и за македпнски, па се кпристе и у свим
државама бивше Југпславије (псим у Слпвенији).
Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Техничкп решеое припада пбласти инфпрмаципних, пднпснп инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (ICT), и представља гпвпрни спфтвер ппвезан са читачима
екрана и прилагпђен је мпгућнпстима слепих кприсника рачунара.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Пспбе кпје не виде не мпгу да кпристе рачунар без гпвпрних технплпгија. Ппсебнп за
читаое дужих текстпва кап штп су коиге, чланци у часпписима и писма, пптребна им је
квалитетна синтеза гпвпра на пснпву текста на пдређенпм језику.
У пквиру пвпг техничкпг решеоа развијене гпвпрне технплпгије интегрисане су у
пкружеое кприсничке апликације максималнп прилагпђене пптребама слепих и
слабпвидих. Виспкпквалитетна синтеза гпвпра пмпгућује слепим пспбама да бпље
разумеју синтетизпвани гпвпр, лакше га памте и маое се замарају, па мпгу и дуже да
кпристе рачунар.
Пвп техничкп решеое, дакле, ппмаже слепим и слабпвидим пспбама да се равнпправније пбразују, сампсталније инфпрмишу, имају интимнпст писане кпмуникације.
Псппспбљаваоем за рад на рачунару, слепе пспбе мпгу да се псппспбе и за мнпге нпве
ппслпве кпје нису мпгле да раде без гпвпрних технплпгија на свпм језику.
AnReader је 2008. гпд. у Србији стекап статус званичнпг ппмагала за слепе и слабпвиде
пспбе кпје су сада у мпгућнпсти да га набаве прекп Републичкпг завпда за здравственп
псигураое.
Стаое решенпсти тпг прпблема у свету:
Неппстпјаое гпвпрнпг спфтвера за слепе на мнпгим светским језицима ппследица је
неппстпјаоа техничкпг решеоа синтезе гпвпра на пснпву текста на тим језицима.
Синтеза гпвпра чији би квалитет бип дпвпљан за кпмерцијалну примену развијена је
самп за пграничен брпј светских језика, такп да гпвпрни спфтвер виспкпг квалитета
намеоен слепим пспбама није дпступан свима. Штп се тиче примене синтезе гпвпра за
ппмпћ слепима и слабпвидима, пна је, између псталпг, карактеристична пп следећем –
збпг оене неппхпднпсти кап ппмагала врлп честп су међу слепима у упптреби решеоа
кпја се пслаоају на синтетизатпре лпшијег квалитета, чак и синтетизатпре гпвпра
пригиналнп реализпване за неки други, маое или више сличан језик. Квалитет такве
синтезе далекп је нижи пд пнпг кпји би бип дпвпљан за кпмерцијалну примену, али
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слепима ипак пружа мпгућнпст сампсталнпг кпришћеоа рачунара, иакп је такву
синтезу наппрнп слушати, и такп саппштене инфпрмације тешкп се усвајају. Такп је и у
Србији дп ппјаве anReader-a у упптреби бип синтетизатпр пригиналнп реализпван за
чешки језик, штп је стваралп прпблеме какп у ппгледу немпгућнпсти изгпвпра
пдређених гласпва, такп и на нивпу интпнације реченице, кпја је била неприрпднп
мпнптпна и вепма тешка за слушаое. Ппјавпм синтетизатпра гпвпра виспкпг квалитета
на српскпм језику (а затим и хрватскпм и македпнскпм) слепима се пп први пут пружа
мпгућнпст знатнп равнпправнијег кпришћеоа савремених технплпшких дпстигнућа, и
приступ инфпрмацијама ппстаје далекп лакши.
Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Техничкп решеое заснива се на технплпгији синтезе гпвпра на пснпву текста на
српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику. Спфтверска кпмппнента кпја представља
синтетизатпр гпвпра уграђена је, на пснпву MS SAPI интерфејса, у кприсничку
апликацију прилагпђену кпришћеоу пд стране слепих и слабпвидих пспба. У случају да
се техничкп решеое кпристи кап сампстална апликација, без дпдатнпг читача екрана,
текст кпји је пптребнп кпнвертпвати у гпвпр директнп се прпслеђује синтетизатпру
гпвпра (слика 1), али је на пвај начин пмпгућена самп директна кпнверзија текста из
Windows clipboard-а у гпвпр. У случају да се ппред техничкпг решеоа кпристи и читач
екрана, штп је неппхпднп за сампсталнп кпришћеое рачунара пд стране слепих пспба,
ппред директне кпнверзије текста у синтетизпвани гпвпр пмпгућена је и кпнверзија
кприсничких пбавештеоа кпја генерише читач екрана на пснпву кприсничких акција
или других релевантних дпгађаја у систему (слика 2). Читач екрана интерпретира
кприсничке акције и друге дпгађаје у систему и кпнвертује их у кприсничка пбавештеоа, а затим их прпслеђује anReader-у, пднпснп, синтетизатпру гпвпра интегрисанпм у
оега. Кап штп је на слици 2 приказанп, читачи екрана мпгу имати уграђене синтетизатпре гпвпра, али најчешће самп за енглески језик (и, евентуалнп, неке друге
светске језике), такп да их кприсници са енглескпг гпвпрнпг ппдручја мпгу кпристити
без икаквпг дпдатнпг гпвпрнпг спфтвера (укпликп су задпвпљни квалитетпм синтезе
гпвпра кпју читач екрана нуди). С друге стране, кприсницима кпји се служе српским и
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Слика 1. anReader кап сампстална спфтверска кпмппнента
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другим јужнпслпвенским језицима гпвпрни спфтвер пппут anReader-a је неппхпдан, и
пни мпрају кпнфигурисати читач екрана такп да се уместп синтетизатпра гпвпра
уграђенпг у читач екрана кпристи пнај уграђен у оихпв гпвпрни спфтвер (у пвпм
случају anReader).
anReader
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Слика 2. anReader у кпмбинацији са читачем екрана

Какп је реализпван и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти примене
(техничке мпгућнпсти):
Техничкп решеое реализпванп је у виду сампсталне рачунарске апликације кпја се
инсталира на кприснички рачунар, те се, кап штп је пбјашоенп, мпже кпристити или
сампсталнп (када пмпгућује кпнверзију текста из clipboard-а у разумљив гпвпр), или у
кпмбинацији са читачем екрана (када пмпгућује у правпм смислу сампсталнп кпришћеое рачунара). Пп ппдизаоу пперативнпг система на рачунару читач екрана мпже
бити кпнфигурисан такп да се сам ппкреће, а кприснику препстаје самп да прпмени
нека пд кприсничких ппдешаваоа укпликп је пптребнп. Ппстпје следеће мпгућнпсти:


П
пдешаваое класичних параметара везаних за синтезу гпвпра – избпр гпвпрника
(чиме се имплицитнп бира и језик), избпр брзине и висине синтетизпванпг
гпвпра. Пвде треба ппменути да је битнп слепима пмпгућити да слушају и гпвпр
и дп три пута бржи пд нпрмалнпг људскпг гпвпра, јер је тп начин слушаоа на
кпји су мнпге слепе пспбе навикле – гпвпр је и даље сасвим разумљив, а
инфпрмације се усвајају (и дп три пута) брже.
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П
пдешаваое параметара кап штп су читаое латиничних текстпва без дијакритичких знакпва (c, cc, ch, dz, dzh, dj, s, sh, z, zh уместп č, ć, dž, đ, š, ž))



М
пгућнпст читаоа слпвп пп слпвп на захтев



М
пгућнпст да се једнпставним кприсничким ппдешаваоем ппстигне кпмпрпмис
између квалитета синтетизпванпг гпвпра и брзине синтезе, штп је нарпчитп
значајнп акп се има у виду да кприсници пвпг система имају рачунаре
међуспбнп вепма различитих перфпрманси. Наиме, синтеза највишег квалитета
захтева најкпмплекснија израчунаваоа и схпднп тпме траје најдуже, изазивајући на рачунарима скрпмнијих карактеристика неприхватљивп кашоеое
синтезе. Кприсници пваквих рачунара су захваљујући пвпј ппцији у прилици да
кпристе и синтезу нештп нижег квалитета, али са прихватљивијим кашоеоем. С
друге стране, кприсници кпји ппседују мпћније рачунарске кпнфигурације мпгу
захваљујући пвпј ппцији кпристити и синтезу највишег квалитета. Синтеза кпја је
нижег квалитета али се извршава брже заснива се на пдгпварајућим ппступцима пптимизације рачунарскпг кпда.

Teхничкп решеое кпмпатибилнп је са свим MS SAPI 5.0 кпмпатибилним спфтверпм за
читаое екрана, укључујући JAWS for Windows и NVDA.

Дпкази:


Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа



Угпвпр са Републичким завпдпм за здравственп псигураое п anReader-у кап
ппмагалу



Фактуре за Хрватски савез слијепих и Спвез на слијепих на Република Македпнија

Штампанп у јулу 2010.
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HAYKA

Tpr )l,ocuTeja Ofipaaoanha 6, 21000 HOBU Can, Peuyfimuca Cpfinja
)l,el<:aHaT: 021 6350-413; 021 450-810; Llearpana: 021 485 2000
PaqYHoBO~CTBO: 021 458-220; CTyueHTCI<:a cJI)'iR6a: 021 6350-763
Te.1Je4JIlKC:021 458-133; e-mail: ftndean ••!)uns.ac.rs

Haw 6poj:
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Baw 16poj: __ ~------:-:-------)J,aTYM:

2010-07-02

1I3BO,ll;1I3 3AIIIICHIIKt
seha <I>aKynTeTa TeXHIfqKHX HaYKa y HOBOM Cazry, Ha 9. peztosnoj
ce,n;HHUH onpscaaoj zrana 16.06.2010. rozumc, ztoaeno je cneztehy onnyxy:
HaCTaBHo-HayqHOr

-nenompetino

U30Cma6.!benO-

Tauxa 13. Ilumama nayrmoucmpaJICU6a'lKOZ paoa
U Meljynapoone
Y

IJ,HJbY,IJ,OHOIlIel-baO,IJ,JIYKe0 npnxaarau.y

capaotee
peurersa

TeXHHlIKor

non Ha3HBOM:

rOBOPHH COtPTBEP 3A CHEIIE H CHAEOBH,l(E - an Reader

Bnazro ,[(enHn, MHnaH Cesyjcxn,
Haranra Byjaonnh Ceztnap

AyrOPM:

Partonaa

Ofipazronah,

KHe)KeBHn,

HMeHYJY ce

1. zrp Cnofioztaa JOBHqHn, saapenaa
2. ztp 30paH Ilepah,

peneaserrra:

nporpecop ET<l> y Eeorpaay

naapezmn rrporpecop E<l>y Hmny

-uenompetino usocmaeneuo-

3amlCHI1K

.::::;:::=-.

BO,IJ,I1JIa:

Ta'-lHOCT nO,IJ,aTaKa oaepasa:

Cexperap
j',

~

£>

JaCMHHa ,L(HMHn, ,IJ,l1nJI. npaBHI1K

~7~
HBaH

Heurxonah,

,IJ,l1nJI, npasu

Mapxo JaHeB, L(paraH

РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКПГ РЕШЕОА
Ппдаци п техничкпм решеоу:
Назив техничкпг решеоа:

Гпвпрни спфтвер за слепе и слабпвиде – anReader

Аутпри техничкпг решеоа:

Владп Делић, Милан Сечујски, Радпван Обрадпвић,
Маркп Јанев, Драган Кнежевић, Наташа Вујнпвић
Седлар

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум дпп из Нпвпг Сада

Ппдтип техничкпг решеоа:

Нпви прпизвпд на међунарпднпм нивпу (М81)

Ппдаци п рецензенту:
Име, презиме и зваое:

Др Слпбпдан Јпвичић, ванредни прпфеспр

Ужа научна пбласт за кпју је
изабран у зваое, датум избпра
у зваое и назив факултета:

Реизабран у зваое ванреднпг прпфеспра 18.09.2007.
на ЕТФ у Бепграду за у.н.п. Гпвпрна кпмуникација

Устанпва где је заппслен:

ЕТФ Бепград и ЦУЖА Бепград

Стручнп мишљеое рецензента:
“ Гпвпрни спфтвер за слепе и слабпвиде – anReader” представља нпви прпизвпд уведен у
прпизвпдоу на међунарпднпм нивпу (М81) у смислу Правилника МНТР за техничка
решеоа пд 21.03.2008. гпдине. Образлпжеое:


Овај прпизвпд представља рачунарску апликацију кпја пмпгућује сампсталнп
кпришћеое рачунара слепим и слабпвидим пспбама, пслаоајући се на ппстпјеће
системе за синтезу гпвпра на српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику.



Прпизвпд се мпже кпристити кап сампстална апликација, али и у кпмбинацији са тзв.
„читачима екрана“, када ппред кпнверзије текста у гпвпр пмпгућава сампсталну
навигацију крпз систем менија на пснпву звучнпг излаза (уместп визуелнпг).
Представља пптпунп нпвп ппмагалп за слепе и слабпвиде на пвим прпстприма, те је
прпглашен званичним ппмагалпм и пд стране РЗЗО Републике Србије.



Развијен је кпришћеоем научних метпда претежнп на сппственпј ппреми и без
кпришћеоа туђе патентне или лиценцне дпкументације.

У Бепграду, 07.07.2010. гпдине.

_______
_________________
Прпф. др Слпбпдан Јпвичић
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)l.eKaHaT: 021 6350-413; 021 450-810; QeHTpaJIa: 0214852000
PaqYHoBOllCTBO: 021 458-220; CT)'llCHTCKa cJIY",6a: 021 6350-763
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Haw 6poj:
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------------------~~~~----------15.07.2010.

II3BO)l; II3 3AIIIICHIIKA
HaCTaBHO-HayqHOr

neha <paKYJITeTa TeXHHqKHX HaYKa y HOBOM Ca,IJ,y,
14.07.2010. ro,IJ,HHe, ,IJ,OHeJIOje cnezrehy O,IJ,nyKy:

Ha

11. pe,IJ,OBHoj

Ce,IJ,HHIJ;If O,IJ,p)KaHoj ,IJ,aHa

-nenompetino

U30Cma6JbenO-

Tautca 13. Ilumassa nayunoucmpancueautcoe

u MeljYflapoofle

Ha

penenseaara

OCHOBY MllllIJbeIba

paoa

capaone

YCBaJa ce TeXHllqKO

peurerse M81

IIO,n:

Ha3HBOM:

rOBOPHH

AyTOplI:

BJIa,IJ,o ,IJ;eJIlIll,

Kneacesah,

HaTaIIIa

COl!JTBEP 3A CJIEIIE H CJIAEOBHJ(E - an Reader

MlIJIaH

Byjaoanh

Cesyjcxa,

Ce,IJ,JIap

-uenompetiuo

3anHCHHK aoziana:

JaCMHHa ,Z:(HMHn, znmn, npaBHHK

Pa,IJ,OBaH 06pa,IJ,OBlIll,

U30Cma6JbeHO-

TaQHOCTnoziaraxa oaepasa:
Cexperap

L- c.

HBaH HeIIIKoBHn,

znmn.

<
npaBHMK

Mapxo

JaHeB,

,IJ;paraH

AHEKC yrOBOPA

o

~CnOpyu~

rOBOPHOr

6p. 56-1/08

CO<l>TBEPA 3A CpnCK~

JE3~K

1. Peny6nM'IKor
3aBOAa sa 3ApaBcTBeHo oCMrypatbe,
6eorpaA,
KocTMfla 6p. 9, xora sacryna AMpeKTOp Caernaaa BYKajnoBMfl
MaTVl4HVl 6poj: 06042945
nV15 6poj: 101288707
5poj pa-rysa: 840-26650-09 KOjVl ce BOAVl KOA Ynpase aa rpesop
( y AaIbeM TeKcry: Hapyxanau) Vl

3A

cnsnx

yn.

fl~UA

AP AneKcaHApa

2. KOH30pL\MjYMa xora sacryna
,lJ,apKo Ilexap, AMpeKTop"Alfa
Num" d.o.o. - HOCMnaL\
nocna y KOH30PL\MjYMY:
- "Alfa Num" d.o.o., HOBM CaA, Tpr ,lJ,ocMTeja Ofipanoaaha
6p. 6, xora aacryna
AHpeKTOp ,lJ,apKo neKap
MaTVl4HL.-16poj: 08790949
m16 6poj: 102948614
5poj pa-rysa: 335-6188-21 KOjVl ce BOAVl KOA Meranc 6aHKe a.n. HOBVl CaA
- <l>aKYnTeTTeXHH~KHX HayKa, HOBH CaA, Tpr ,QocHTeja 06paAoBHfla
6p. 6, xora sacryna
AeKaH nporp, AP ~nMja nocMfl
MaTVl4HVl 6poj: 08067104
nV15 6poj: 100724720
5poj pa-ryaa: 840-1710666-12
KOjVl ce BOAL.-1KOA Ynpase aa rpesop ct>L.-1Il.HOBVl CaA
(y AaIbeM TeKcry: ~cnopY~HnaL\)
nPETXOAHA KOHCTAT A~II1JA:
Yrosopae crpaae
3aKIbY4Vlne
cy naaa 11.09.2008. roAL.-1He Yrosop 6poj 56-1/09 0
VlcnopYL\Vl roaopuor codrrsepa
aa CpnCKL.-1je3L.-1Kaa cnena nuua, a y CBeMY npewa nOHYAVl
VlcnoPY41i!OL\a 6p. 024/08 OA 09.07.2008. roAL.-1He, naro] y nocrynxy jaBHe Ha6aBKe 6poj: 404-3110/08-36/1,
pacnacaaov
OA crpaue
Peny6nVl4Kor
aasona aa 3ApaBcTBeHo
ocurypa-se
y
CBOjCTBY Hapy-moua, y VlMe Vl aa pa4yH 3ApaBcTBeHVlx YCTaHoBa_ Yroaopae crpase carnacuo
KOHcTaryjy na ce HaKHaAHo yxasana norpefia sa ypel'jel-beM Mel'jyco6HL-1X npasa L-1ofiaaesa Vl3
vrosopa 6p. 56-1/09 Y norneay apejseaa rpaja-sa
vrosopa.

~naH 1.
Metba

ce 4naH 2. Yroaopa TaKO na rnaca:

VlcnopY4Vlna4
ce otiaseayje
Aa OCL-1rypaHoM nL-14Y HapY4L-104a
L-1CnopY4L-1 roBOPHL-1
codrrsep 3a cpncxa je3VlK aa cnena nL-1L\a, npoaasohava "Alfa Num" d.o.o., KaTanOWKVl 6poj
0401, no jeAVlHVl4Hoj 4eHL-1 OA 20.000,00 AVlHapa.
V1cnopY4VlnaL\ ce otiaaeayje Aa ne oCVlrypaHL.-1M nL-1L\VlMa Ha nOAPY4jy CBL-1Xct>VlnVljana
HapY4VlOL\a L.-1CnopY4V1TVlnpeocrany
KOnL.-14L.-1HY
roaopsor
codrraepa aa CpnCKL-1je3V1K sa cnena
naua HajKacHVlje AO 31.12.2009. roAVlHe, a Y cBeMY y CKnaAY ea npaBVlnHVlKoM.
~naH 2.
CBe npyre

oApeA6e

Yroaopa ocrajy Ha CHa3V1OHaKO KaKO mace.

4naH

3.

Osaj AHeKc yrosopa
Ca4V1/-beH je y 5 ( ner ) VlCToseTHV1X npV1MepaKa,
\I1cnopY'lVlna4 3aAP>Kaea 2 ( Aea ), a HapY4V1na4 3 ( TpV1) npV1MepKa.

Peny6m1~K~3aBOA aa
oc~rypat-be

3ApaBCTBeHO

57009.60/82

OA KOjVlX

AHEKC 11 yrOBOPA

o VlCnOpyuVl

rOBOPHOr

CO<DTBEPA

6p. 56-1/08

3A CpnCKVI

JE3V1K 3A CIlEnA

1. Peny6m1"1Kor 3aBO,Qa sa 3,QpaBCTBeHO ocarypa-se, Beorpan,
Kocruha 6p. 9, xora aacryna ,QLilpeKTop Caernaaa BYKajnoBLilfI
Man14HII1 6poj: 06042945
m-15 6poj: 101288707
5poj pa-ryua: 840-26650-09 KOjll1ce SOAII1KOAYnpase sa rpesop
( y ,QaJbeM TeKcTY: Hapy-ranau) 111

yn.

IlVlUA

,QP Anexcaanpa

2. KOH30p4Li1jYMa xora sacryna ,Q,apKo neKap, ,QLilpeKTop"Alfa Num" d.o.o. - HOCLilna4
nocna y KOH30P4Li1jYMY:
- "Alfa Num" d.o.o., HOBLiI Ca,Q, Tpr ,QocLilTeja 06pa,QoBLilfla 6p. 6, xora sacryna
,QLilpeKTop.oapKo neKap
MaTII14HII16poj: 08790949
m15 6poj: 102948614
5poj paryna: 335-6188-21 KOjll1ce SOAII1KOAMeranc 6aHKe a.n. Hosn CaA
- <DaKynTeT TeXHLiI"IKLilXHaYKa, HOBLiI Ca,Q, Tpr ,Q,ocLilTeja Ofipanoauha
6p. 6, Kora sacryna
,QeKaH npod» PoP VlnLilja lioCLilfI
MaTll14HII16poj: 08067104
m-15 6poj: 100724720
5poj pa-iyua: 840-1710666-12 KOjll1ce SOAII1KOAYnpase aa Tpe30p ~II1Il. Hoau CaA
(y ,QaJbeM TeKcTY: VlcnopYlfLilna4)
nPETXO,lJ,HA

KOHCT AT AUIl1JA:

vrosopue crpaue 3aKfbY4111Ile cy AaHa 11.09.2008. roAVlHe Yrosop 6poj 56-1/09 VIAaHa
25.09.2009. roAVlHe AHeKc yrosopa 0 ucnopyua rosopnor codrraepa aa cpncxu je3V1Kaa cnena
nuua, a y cseray npeva nOHYAII1 !I1cnoPY41110l..\a6p. 024/08 OA 09.07.2008. rOAII1He, aaro] Y
nocrynxy jaBHe Ha6aBKe 6poj: 404-3-110/08-36/1, pacnacaaov 0,0, crpaae Penyfina-ucor aasona
aa anpascraeno ocarypa-se y CSOjCTSy HapY4V10l..\a,y VlMe VIaa pa-rya aapaecrseuax
ycraxoaa.
Yrosopae
crpaue carnacao
xoucraryjy Aa ce HaKHaAHo yxaaana norpetia aa ypel'jel-beM
Mel'jyco6HVlx npasa VI otiaseaa Vl3 Yrosopa 6p. 56-1/09 Y norneny epeveaa rpaja-sa Yrosopa.

4naH 1.
Mel-ba ce 4IlaH 1. AHeKca yrosopa

TaKOna rnacn:

!t1cnopY4V1Ilal..\ ce ooaseay]e
Aa ocnrypaaora
nnuy HapY4V10l..\a VlcnopY4V1 rosopua
codrrsep sa cpncxn je3V1K aa cnena naua, npoaasohava "Alfa Num" d.o.o., KaTaIlOWKVI 6poj
0401, no jeAVlHVlYHoj l..\eH\I1OA 20.000,00 AVlHapa.
!I1cnopY4\11Ilal..\ce ofiaseayje na ne oCVlrypaH\I1M Illl1l..\lI1MaHa nOAPyYjy CSIl1X~VlIlVljaIla
HapY41110l..\aII1cnopY4V1TII1
npeocrany KOIlVl4V1HYoA 382 KOMaAa npenveraor novarana HajKacHVlje
,0,0 15.12.2010. rOAII1He, a y cBeMY y cKIlaAY ea npaBII1IlHII1KOM.
4naH 2.
l/lcnopy-utnau
ce otiaaeayje Aa ne, npVlIlVlKoM nOTnVlCII1Sal-ba Auexca
Hapy-mouy AocTaBVlTVl 6aHKapcKY rapaauajy sa goopo lt13BpWef-be noc.na.

11 yrosopa,

~naH 3.
CBe npyre OApeA6e Yrosopa ~ AHeKca vrosopa ocrajy Ha cuasa OHaKOKaKOmace.

~naH 4.

Osaj AHeKc 11 yrosopa CaY~l-beH je y 5 ( ner ) ~CTOBeTHII1Xnpll1MepaKa, OA KOj~X
V1cnopYYv1na~ 3aAP>KaBa 2 ( ABa ), a Hapy-uinau 3 ( rpa ) npnwepka.

KOH30PUlf1JYM

Oanauiheao

IlH.,~~

Y l<P,ft30pLlf1j.YMY

HOC110l..\anocna
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PErr.YEfl}ll(A CPEHJA
3aBo.r. sa HHTeJleKTYaJlHY CBOjHHY
Bpoj : A- 361/0511
,IJ:aT)'M:27.10.2006.ro.r.HHe
Eeorpa.r.
if

jp

Ha OCHOBYsnana 175. 3aKoHa 0 ayropcxou H CPO)),HHMrrpaaaxa
(<<CJI.JIHCT
Cl.If", 6p. 61/04) H qJI. 2, 25, H 26. Ype)),6e 0 eBH))'eHQHjHayropcxnx ztena H npenaera
CPO)),HHXnpaaa (<<CJI.JIHCTCl.Il'", 6p. 24/05 (y )),aJbeMTeKcTY: 3aBo)),) asnaje

nOTBP,lJ;Y
Y EBH.ll:EHu;HJY H ,IJ:EIIOHOBAIhY
AYTOPCKHX,IJ:EJIA
H IIPE,[(META CPO,IJ:HHX IIPABA

o YHOlllEIhY

IIo))'HOCHOQYnpnjaae 6poj A-468/06 0)), 02.10.2006.ro)),HHe, sa YHOIIIelbe y
eBH)),eHQHjy H nencaosarse
ayropcxax
nena H rrpenjrera CPO)),HHX npasa, qIIjH je
nO)J,HOCHJIaQAJIcI>A HYM noo., HOBH CA,ll;, yJI. Tpr ,IJ:ocHTeja Ofipanonaha 6p.6.,
norsphyie ce na je

,lJ;eJlo non HaCJlOBOM:

« an Reader v 2.11 «

BpCTa nena:

pa~apCKMrrpOrpaM
( Y npnnory je )),aTO:)),HrHTaJIHHlJ;.ll:3anHC )),eJIa,
ea TeKcTYaJIHHMonHCOM,y je))'HoM 11/ npavepxy)

Ha KOMeje xao HOCHJlau aYTopCKHX npasa uaanaxen nO)),HOCMJIauAJIcI>A HYM .r.OO.,
HOBH CA,ll;, YJI. Tpr ,IJ:ocHTeja Oopanoaaha 6p.6., a xao ayrop/xoayropn
cy Ha3HaqeHH
,IJ:apKo Ilexap, YJI.CTeBaHa Moxparsua 6p.21,HoBH Can xao ayrop H jenan 0)), OCHHBaqa
nonnocaoua
npajaae, H MHJIaH Cexyjcxn, YJI.MacapHKoBa 6p.6,HoBH Can H Pa)),OBaH
06Pa)J.OBHli,YJI.Epalie JOBaH)),Hli6p.19.HoBH ~))" xao xoayropn., CBMHa3HaqeHH y pa)),HOM
O)),HOCYKO)),nO)),HOCHoua upajase., )),enOHOBaHOH YHeTO y eBH)J,eHUHjy )),enOHOBaHHX
ayropcxnx nena M npemrera CPO)),HMXnpaaa y 3aBO)),y sa HHTeJIeKTYaJIHYCBOjHHY,nana
02.10.2006.ro)),HHe, non pe)),HHM6pojeM 2535.

Hanosreaa:

canpaonry npezeseta nenoaosau,a. IIpHjeMoM y ,n:en03HT 3aBO,n:
zta ,n:enOHOBaHH npezorer HMa CBOjCTBO ayropcxor
nena HJIH npenxera

3aBO,n: He ncmrryje

He norsphyie
cponaonpasae
3amTHTe, HHTH ,n:aHa TOM npenxcry nocroja aYTopCKO HJIH CpO,n:HOnpaso .
Ilenosar CJIY:lIm HCKJh)"lHBO xao 06e36e~elhe noxasa 0 QHlheHHuaMa xoje Mory 6HTH on
ana-raja sa eBeHTYaJIHH Cy,n:CKH cnop HJIH HeKY ,n:pyry nOTPe6y Y Be3H ea rrpenverox

ncrronoaan,a.

,ll;ocTaBJheHO:
- IIo,n:HOCHOUY npujase
AJI<I>A HYM ,n:00
YJI. Tpr .ll:ocHTeja Oopanoeaha
;..Oncexy sa aYTopCKO
H cpozma npasa

6p.6

'"

Trg Dositeja Obradovica 6
Novi Sad, Srbija
021/4750080

PIS: 102948614
Mat.br.08790949
Registarski broj: 002890219
Sifra delatnosti: 72400
Tekuci racun: 335-6188-21
Devizni racun: 54010-103141-08790949

TEHNOLOGIJE

Recun br.

048/06

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

Sojuz na slepite na Republika Makedonija
29 noemvri 46
1000 Skopje, Republika Makedonija

Opls

Kolicina

Jed.
mere

1------

softver anReader

~

ALF H4 M1 USB

35
35

kom.
kom.

Br.art.

Datum
Mesto
Datum PDO:

Cena bez PDV (€)

229,00
1,00

Rabat

Por. Osnova

(€)

Stopa
PDV

17.nov.06
Novi Sad
17.nov.06

PDV(€)

8.015,00
35,00

!

Ukupno (€)

I

8.015,00
35,00

I

I

I

I
i

i

II

I
II

LJ

_I

r---

o:::.:s::.::a::.:m:.:..:..:h;:J.ilj=ad:::.:a::...r::pe:::.:d::.::e:..:s~e.:...t
e=-v:.:.r=a

.tovirna:

Rok placaoja :

_

Uputstvo za placanje:
Metals banka AD, Novi Sad, SWIFT: MBSOYU22
Posrednik: Deutsche Bank AG, Frankfurt, SWIFT: LHBIDEFF
Roba namenjena izvozu. PDV se ne zaracunava po clanu 24, zakona, stay 1, tacka 2, SI. glasnik 84/04

,

~

_

Trg Dos1teja Obradovica 6
Novi Sad, Srbija
021/4750080

T E H N 0 LOG

I. J E

Recun br.

PIS: 102948614
Mat. br, -08190949
Registarski broj: 002890219
Sifra delatnosti;12400
Tekucl racun:335-6188-21
Devizni racun: 54.010-103141-08790949

026/07

Kupac
Naziv
Adresa
-Mesto

Hrvatski savez slijepih

Datum:
Mesto:
Datum PDO:

Draskoviceva 80
1.0000 Zagreb, Hrvatska

10.apr.07
Zagreb
10.apr.07.

P.I.B

Naziv
Agitrade d.o.o.
~-esa
Maksimirska 98
IVlesto1UOOO
Zagreb, Hrvatska
~u~vozn~ik~====~
P.LS
3527328
----:....:

__

Jed.

.'J

"

Stopa

Br.art.

Opis

1

Softver anReader

10

kom.

270,00

2.700,00

2.700,00

2

AlF H4 M1 USB

10

kom.

28,00

280,00

280,00

3

CD-medij

10

kom.

2,00

20,00

20,00

4

ALF H4 STD USB

1

kom,

150,00

150,00

150,00

Kollctna

I

mere

CenabezPDV(€)

Por.Osnova (€)

Rabat

PDV

,

-

PDV{€)

Ukupno bezPDV-a
Poreska osnovica
PDViznos

Za uplatu
~

Slovima:

Ukupno(€)

3,150;00
3.150;00
0;00
3.150,00

tri hiljade sto pedeset eura
----------------------------~~~~~~~~-----------------------------

Rok placania :

_
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AlfaNum d.o.o., Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
021/4750080
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Tekući račun: 335-6188-21
Registarski broj: 002890219
Šifra delatnosti: 72400
Devizni račun: 54010-103141-08790949

REFERENCE
Reference vezane za proizvod anReader – govorni softver za srpski jezik za slepa lica:
Naručilac

Zemlja
naručioca
Republika Srbija

Broj instaliranih
licenci
112

HELP – Hilfe zur
Selbsthilfe e.V.

Republika Srbija

3

Inernational Relief &
Development, Inc.
Inernational Relief &
Development, Inc.
Inernational Relief &
Development, Inc.
Međuopštinska
organizacija slepih i
slabovidih Zrenjanin
Savez organizacija
slepih i slabovidih
Vojvodine
Škola za slepe “Veljko
Ramadanović” Zemun
Opštinska organizacija
Saveza slepih Srbije –
Palilula
Savez organizacija
slepih i slabovidih
Vojvodine
IOM- International
Organization for
Migration

Republika Srbija

5

Republika Srbija

4

Republika Srbija

2

Republika Srbija

6

Sporazum o realizaciji
projekta od
15.04.2005. i izdati
računi
Ugovor o kupoprodaji
i Aneks 1 od
07.12.2005.
Ugovor od
15. 09.2005.
Ugovor od
10. 08.2005.
Ugovor od
24. 06.2005.
Račun br.014/04

Republika Srbija

12

Račun br.018/04

Republika Srbija

10

Račun br.019/04

Republika Srbija

12

Račun br.030/04

Republika Srbija

10

Račun br.043/04

Republika Srbija

5

Račun br.020/05

Ministarstvo rada,
zapošljavanja i
socijalne politike

Priloženi dokaz

Caritas Subotičke
biskupije
Informatika a.d.
Komeserijat za
izbeglice Republike
Srbije
Međuopštinska
organizacija Saveza
slepih Požarevac
Savez slepih Srbije
Savez slepih Srbije
Savez slepih Srbije
Savez slepih Srbije
Alfeco Ltd
Biblioteka za slijepe
Crne Gore
Sojuz na slepite na
Republika Makedonija
Interšped DD (za
Udruženje slijepih
kantona Sarajevo)
Centar za slijepu i
slabovidu djecu i
omladinu u Sarajevu
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Hrvatski Savez slijepih
Yu epicentar
Ministarstvo zdravlja,
rada i socijalnog
staranja
Komeserijat za
izbeglice Republike

Republika Srbija

5

Račun br.023/05

Republika Srbija
Republika Srbija

5
5

Račun br.061/07
Račun br.025/08

Republika Srbija

15

Račun br.030/08

Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Velika Britanija
Republika Crna
Gora
Republika
Makedonija
Bosna i
Hercegovina

6
20
20
13
15
7

Račun br.041/05
Račun br.029/06
Račun br.011/07
Račun br.051/07
Račun br.068/07
Račun br.036/06

35

Račun br.048/06

5

Račun br.041/06

Bosna i
Hercegovina

5

Račun br.034/07

Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika
Hrvatska
Republika Srbija
Republika Crna
Gora

12

1
1

Ugovor o distribuciji
i račun br.039/04
Ugovor o distribuciji
i račun br.005/05
Ugovor o distribuciji
i račun br.010/05
Ugovor o distribuciji
i račun br.029/05
Ugovor o distribuciji
i račun br.009/06
Ugovor o distribuciji
i račun br.040/06
Ugovor o distribuciji
i račun br.007/07
Ugovor o distribuciji
i račun br.026/07
Ugovor o distribuciji
i račun br.012/08
Račun br. 015/08
Račun br. 023/08

Republika Srbija

5

Račun br. 025/08

13
8
10
10
10
5
10
5

Srbije
Gradska organizacija
slepih i slabovidih Novi
Sad
Međuopštinska
organizacija Saveza
slepih Požarevac
Udruženje građana sa
hendikepom “FREND“
Republički
hidrometerološki zavod
Srbije
Gradska organizacija
slepih i slabovidih Novi
Sad
Hrvatski Savez slijepih
SZTKR “PS“
ZTR “LEM CO“
Hrvatski Savez slijepih
Naftna Industrija Srbije
A.D. Novi Sad
Paragraf lex d.o.o.
Hrvatski Savez slijepih
UNDP – projekat
otpremninom do posla
Hrvatski Savez slijepih
Telenor fondacija
Udruženje osoba sa
invaliditetom –
Hipokrat
Lajons klub VARDAR
Komanda vojnog
okruga Beograd
ČIKOM
Filološki fakultet
Univerziteta u
Beogradu
Opštinska organizacija
saveza slepih Palilula
OŠ „Miroslav Antić“
Narodna bibilioteka

Republika Srbija

1

Račun br. 029/08

Republika Srbija

15

Račun br. 030/08

Republika Srbija

2

Račun br. 040/08

Republika Srbija

1

Račun br. 048/08

Republika Srbija

3

Račun br. 049/08,
050/08, 051/08

Republika
Hrvatska
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika
Hrvatska
Republika Srbija

5

Ugovor o distribuciji
i račun br.058/08
Račun br. 075/08
Račun br. 078/08
Ugovor o distribuciji
i račun br.020/09
Račun br. 028/09

1
1
5
1

Republika Srbija
Republika
Hrvatska
Republika Srbija

1
10

Republika
Hrvatska
Republika Srbija
Republika Srbija

10

Republika
Makedonija
Republika Srbija

5

Račun br. 039/09
Ugovor o distribuciji
i račun br.040/09
Račun br. 086/09

1
1

Ugovor o distribuciji
i račun br.094/09
Račun br. 097/09
Račun br. 105/09

1

Račun br. 114/09

1

Račun br. 115/09

Republika Crna
Gora
Republika Srbija

1

Račun br. 125/09

1

Račun br. 126/09

Republika Srbija

1

Račun br. 127/09

Republika Srbija
Republika Srbija

1
1

Račun br. 010/10
Račun 048/10

“Ilija M. Petrović“
Republički zavod za
zdravstveno osiguranje
Republički zavod za
zdravstveno osiguranje

Republika Srbija

1

Račun 067/10

Republika Srbija

145

anReader kao
pomagalo, ugovor br.
56/108

