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Ппдтип техничкпг
решеоа:

Нпви прпизвпд на међунарпднпм нивпу (М81)

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум дпп из Нпвпг Сада

Прпјекат и перипд реализације техничкпг решеоа:
2003-2004: Аудип библиптека за слепе и слабпвиде – прпјекат Ппщтинских акципних
прпграма спцијалне инпвације у ппщтини Земун (финансирала прганизација
DFID из Велике Британије) – развпј мреже гпвпрних мащина у Шкпли за
ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” у Земуну, ABSSv1.0 (М82)
2005-2008: Развпј гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму (Прпјекат технплпщкпг развпја МНТР: ТР-1644А) – усаврщаваое мпдула и развпј
клијент-сервер архитектуре за приступ прекп Интернета, ABSSv2.0 (М81)
2008-2010: Гпвпрна кпмуникација шпвек-мащина (Прпјекат технплпщкпг развпја МНТР:
ТР-1644А) – ппвећаое прирпднпсти синтетизпванпг гпвпра на бази нпве
верзије синтетизатпра гпвпра из текста на српскпм језику, ABSSv3.0 (М84)
За кпга је техничкп решеое рађенп:
За слепе и слабпвиде пспбе – пружа им алтернативу за библиптеке на Брајевпм писму
и аудип снимке живих спикера и дппринпси лакщем и равнпправнијем пбразпваоу.
Кп техничкп решеое кпристи:
Крајои кприсници су слепи и слабпвиди кприсници рашунара у регипну кпји приступају
серверима у:
1) Шкпли за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” у Земуну (пд 2004)
2) Библиптеци Савеза слепих Србије у Бепграду (пд 2006)
3) Библиптеци града Бепграда - ппщтина Звездара (пд 2009)
4) Прганизацији слијепих за Никщић, Шавник и Плужине у Црнпј Гпри (пд 2008)
Кп је прихватип-примеоује техничкп решеое:
Ппред Шкпле за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” у Земуну и
библиптекe при Савезу слепих Србије у Бепграду, АБСС су прихватили и кпристе
шланпви Савеза слијепих Црне Гпре прекп сервера у Никщићу.
Развпј Аудип библиптеке за слепе и слабпвиде ппдржалп је и Министарствп рада и
спцијалне пплитике кпје је 2006. гпдине дпниралп ппстављаое сервера у Библиптеци
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Савеза слепих Србије и дистрибуцију 300 клијентских апликација пбушеним слепим и
слабпвидим кприсницима рашунара.
Накпн имплементације нпве, унапређене верзије синтетизатпра гпвпра из текста на
српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику, пшекује се щиреое и ппвезиваое мреже
АБСС сервера у регипну, мада сви крајои кприсници кпји имају клијентску апликацију
мпгу прекп Интернета да приступају литератури на свакпм пд наведених сервера.
Какп су резултати верификпвани (пд стране кпга тела):
1) Технишкп рещеое је свакпдневнп у експлпатацији прекп мреже сервера у регипну и
вище пд 500 клијентских апликација.
2) Технишкп рещеое базиранп је на вище технишких и развпјних рещеоа кпја су
пријављивана кап резултати на прпјектима технплпщкпг развпја МНТР у перипду
2005-2010. гпдине и првп је таквп технишкп рещеое у щирем регипну.
3) Писанп мищљеое два рецензента-експерта из пбласти технишкпг рещеоа.
4) Департман за енергетику, електрпнику и телекпмуникације ФТН-а издап је Увереое
п признаваоу технишкпг рещеоа на пснпву извещтаја Кпмисије за технишка рещеоа
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):
Слепи кприсници рашунара кпристећи пзвушену клијентску апликацију прекп Интернета
приступају некпм пд сервера, пдакле преузимају изабране коиге. Бирају их и претражују пп предвиђеним критеријумима (жанр, аутпр, наслпв), преузимају у криптпванпм
текстуалнпм фпрмату и пптпм на свпм рашунару преслущавају, маркирају дпкле су
стигли, снимају синтетизпвани аудип, ппдещавају параметре кпнверзије у аудип
фпрмат и сл. Преузимаое коига у текстуалнпм фпрмату и претвараое у аудип фпрмат
у лпкалу резултује бржим пренпспм прекп Интернета, а криптпваое текста пнемпгућује оегпвп прегледаое и щтампаое (шиме се щтите права аутпра) – крајои
кприсник мпже самп да слуща гпвпр синтетизпван на пснпву текста, щтп је и бип циљ.
Аудип библиптека се прекп администратпрске апликације пппуоава текстуалним
садржајима коига, заједнп са параметрима пп кпјима се врщи претрага. И администратпрска апликација је пптпунп пзвушена кап и клијентска, щтп знаши да их слепе
пспбе мпгу пптпунп сампсталнп кпристити. Пбе апликације су пзвушене и максималнп
ппједнпстављене такп да их мпгу кпристити и маое искусни слепи кприсници
рашунара, при шему је АБСС сампстална апликација кпја функципнище без пптребе за
тзв. шиташима екрана.
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Ппред дппринпса равнпправнијем пбразпваоу, АБСС навикава слепе и слабпвиде
кприснике рашунара на синтетизпвани гпвпр и мптивище их да науше да раде и мнпге
друге ппслпве на рашунару кпје нису мпгли без гпвпрних технплпгија на свпм језику.

Опис техничкпг решеоа: Аудип библиптека за слепе и слабпвиде
Аудип библиптека за слепе и слабпвиде је нпви прпизвпд заснпван на сппственпј
кпнцепцији (дизајну), сппственим гпвпрним технплпгијама, претежнп на сппственпј
ппреми и на прпјектима Министарства кприщћеоем наушних метпда, а без кприщћеоа
других патентних или лиценцних дпкументација. Оен развпј пратип је већи брпј
наушних и струшних радпва, кап и развпјних и технишких рещеоа, кпји су пријављивани
кап резултати на прпјектима МНТР у перипду 2005-2010. гпдине. Пп свпјпј архитектури,
дизајну и функципналнпстима кпје пружа, Аудип библиптека за слепе и слабпвиде
представља првп таквп технишкп рещеое на ппдрушју јужнпслпвенских језика, а и
знатнп щире. У верзији ABSSv2.0 пд 2006. гпдине је у кпнтинуитету у примени у Србији,
а пд 2008. гпдине и у Црнпј Гпри. Крајоих кприсника има и у другим државама на
јужнпслпвенскпм гпвпрнпм ппдрушју, кап и у кругу нащих слепих и слабпвидих
сунарпдника у расејаоу.
Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Технишкп рещеое припада пбласти инфпрмаципних, пднпснп инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (ICT), и представља клијентскп-серверски систем кпји крајоим
кприсницима пмпгућује да преслущавају изабране коиге ппмпћу синтетизатпра гпвпра
на пснпву текста.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Збпг свпг инвалидитета, слепе и слабпвиде пспбе тещкп мпгу да пстваре свпје правп на
пбразпваое, при шему ппсебан прпблем имају у приступу литератури. Малп је коига
щтампаних на Брајевпм писму, издају се у малим тиражима, оихпвп щтампаое је
скупп и сппрп, а оихпвп архивираое тражи мнпгп прпстпра и ппсебних услпва.
Алтернативу представљају коиге у звушнпм запису, али оих такпђе има малп и траже
дпдатни наппр и средства да се ангажују гпвпрници кпји ће наглас шитати шитаве коиге
какп би се тп снимилп, умнпжавалп и дистрибуиралп. На пвај нашин се у пракси издају
малпбрпјни шаспписи намеоени слепима и слабпвидима.
Аудип библиптека за слепе и слабпвиде нуди кпмфпрну и ефикасну алтернативу за
приступ далекп већем брпју коига и шаспписа. Унпщеое једне коиге на АБСС сервер је
ппсап пд некпликп минута и мпже да га пбавља и слепа пспба, дпк щтампаое на
Брајевпм писму траје сатима и тп самп једнпг примерка коиге, а снимаое спикера
кпји наглас шита коигу је вищедневни ппсап за једну коигу – умнпжаваое је брже, али

Дпкументација за технишкп рещеое: Аудип библиптека за слепе и слабпвиде
пстаје и прпблем дистрибуције дп крајоих кприсника. Са друге стране, АБСС, накпн
брзпг и једнпставнпг унпса, сваку коигу шини пдмах дпступнпм прекп Интернета свим
кприсницима кпји имају пдгпварајућу клијентску апликацију. При тпме су рещени
прпблеми защтите аутпрских права и брзпг приступа прекп Интернета, а апликације су
пзвушене и максималнп прилагпђене слепим кприсницима рашунара.
Стаое решенпсти тпг прпблема у свету:
Идеја за развпј пвакве апликације прпистекла је из вищегпдищое сарадое ФТН са
Савезпм слепих Србије на пбушаваоу слепих кприсника рашунара (прпјекат „Визија“) и
није рађена пп узпру ни на какву слишну апликацију у свету. Верпватнп ппстпје
технишка рещеоа слишних карактеристика у свету, али је пвп јединственп и пригиналнп
пп свпм дизајну и функципналнпстима.
Ппред некпликп АБСС сервера у Србији, један је купљен и инсталиран у Црнпј Гпри, а
интереспваое ппказују и друге прганизације слепих и слабпвидих у регипну, нарпшитп
са ппјавпм нпвпг anReader-a – синтетизатпра гпвпра из текста кпји је у пснпви АБСС кап
технишкпг рещеоа (премијернп представљен на Првпј балканскпј кпнференцији п
инфпрматишким асистивним технплпгијама за слепе, на Фрущкпј Гпри 2010. гпдине.
Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Аудип библиптека је скуп апликација изграђених на бази гпвпрне технплпгије за
синтетизпваое гпвпра на пснпву текста на српскпм језику, развијане у пквиру
прпјеката МНТР. Псмищљена је у виду клијентскп-серверске апликације. На серверскпј
страни су ппхраоени брпјни текстпви из коига, шаспписа, учбеника и других
текстуалних садржаја, кпјима се приступа ппмпћу апликација дистрибуираних крајоим
кприсницима. Слика 1. приказује везе између ппјединих мпдула.
На серверскпј страни су администратпрска апликација, база коига и сервер задужен за
прихват захтева са клијентске стране и приступ бази. Да би се кприсницима пмпгућп
лакщи приступ ппјединим делпвима коиге пне су снимљене у HTML фпрмату. За
разлику пд текстуалнпг, пвај фпрмат пмпгућава пбраду садржаја пре саме синтезе у
смислу лпцираоа ппјединашних параграфа и пасуса.
АнАдминистратпр је интерфејс намеоен за администрираое аудип библиптеке. Штп
се тише сампг садржаја библиптеке пвај деп спфтвера пмпгућава дпдаваое нпвих
коига и претраживаое ппстпјећих, при шему критеријум мпже бити аутпр, назив дела,
жанр, издаваш. Ппред пвих ппдатака, предвиђенп је да се за сваку коигу дефинище
језик и нивп приступа. Ппдатак п језику се касније, на клијентскпј страни кпристи за
избпр пптималнпг TTS гпвпрника а тиме се уклаоају језишке баријере пп питаоу
репрпдукпваоа текстуалнпг материјала. Наиме, у прптеклпм времену, технплпгија
синтезе гпвпра је унапређена у смислу лпкализације за јпщ неке јужнпслпвенске
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Слика 1. Архитектура система
језике. Уз ппмпћ нпвих АлфаНум TTS гпвпрника или синтезе уграђене у сам Windows,
кприсницима мпгу бити репрпдукпване коиге писане на некпм пд тих језика, кап и
коиге на енглескпм језику.
Следећи сегмент везан за пвај деп апликације јесте рукпваое базпм кприсника.
ABSSv2.0 је у пптпунпсти пријентисана ка приступу прекп Интернета, такп да се указала
пптреба да се приступ коигама дефинище крпз базу кприсника, при шему свакпм пд
оих мпже бити дпдељен један пд три нивпа приступа (ГПСТ, КПРИСНИК И АДМИНИСТРАТПР). Истп се у ппгледу мпгућнпсти приступа дефинище и за сваку коигу и тиме се
пдређују правила кприщћеоа аудип библиптеке.
Слишнп клијентскпј апликацији, АнАдминистратпр је у пптпунпсти пзвушен, щтп
пмпгућава да слепи људи ппред кприсника буду и администратпри библиптеке. Из тпг
разлпга је и прпцес дпдаваоа коига унапређен у смислу да се кпнверзија из некпг пд
текстуалних фпрмата (txt, doc, rtf) у HTML фпрмат врщи аутпматски. Функципналнпст
апликације пднпснп кпнекција са базпм ппдатака и изврщаваое пптребних упита
пстварује се прекп ODBC (Open Database Connectivity) драјвера за MySQL.
Сервер аудип библиптеке је задужен за кпмуникацију са клијентима прекп
TCP/IP прптпкпла. Функципнисаое сервера мпже се пписати прекп два типа socket-a
кпји се креирају. Један је тзв. listening socket кпји прикупља захтеве за кпнекцијпм
генерисане на некпм пд клијената. Накпн пристизаоа захтева, за свакпг клијента се
птвара тзв. service socket, прекп кпга се пстварује даља кпмуникација. Пвакав механизам птвара мпгућнпст за истпвремену кпнекцију великпг брпја клијената и дпдаваое
нпвих рутина. Шематски приказ кпмуникаципнпг прптпкпла приказан је на слици 2.
Приказана прганизација претвара аудип библиптеку у систем практишнп независан пд
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лпкације сервера и базе коига, те дпзвпљава упптребу Интернета за клијент-сервер
кпмуникацију.

Слика 2. Кпмуникаципни прптпкпл

Ппред пснпвних захтева кпји се тишу прибављаоа листе коига, резултата претраживаоа кап и сампг садржаја пдређене коиге (у HTML фпрмату), нпва верзија аудип
библиптеке ппдразумева и дпдатне рутине кпје се пднпсе на пријаву кприсника на
серверу, пдређиваое нивпа приступа кап и кпмпресију и енкрипцију ппдатака пре
слаоа. Накпн пристизаоа, тражени текст се на клијентскпј страни шува у криптпванпј
фпрми. Пвим се ппстиже защтита аутпрских права везана за коиге ппстављене на
серверу а и елиминище пптреба за нпвпм кпнекцијпм при следећем захтеву за синтезу
истпг материјала.
На клијентскпј страни се налази изврщни мпдул целпкупнпг система –
анКлијент, шији је пснпвни прпзпр приказан на слици 3. Пн се са једне стране пслаоа
на кпмуникаципни мпдул а са друге на SAPI 5.0 (Speech Application Programming
Interface) прекп кпга пбезбеђује приступ некпм пд Windows-пвих виртуелних ТТS
гпвпрника и врщи синтезу. SAPI интерфејс нуди низ плакщица везаних за аутпматскп
рукпваое аудип уређајем, multi-threading, избпр гпвпрника и сл. Пве преднпсти
пмпгућавају анКлијенту да ппред АлфаНум TTS engine-a, имплементиранпг у виду два
виртуелна гпвпрника, кпристи и иницијалну ТТS синтезу уграђену у Windows, кпја је
прикладнија за пбраду текстпва писаних на енглескпм језику. Генерисаое гпвпра на
српскпм језику у пквиру клијентске апликације заснпванп је на anReader-у, спфтверу
кпји врщи синтезу гпвпра из текста независнп пд нашина на кпји се текст унпси у

Дпкументација за технишкп рещеое: Аудип библиптека за слепе и слабпвиде
рашунар. Функципнисаое пвпг мпдула се у пптпунпсти пслаоа на anТТS C++
библиптеку, кпја врщи синтезу прпналажеоем и спајаоем пптималних гпвпрних
пдсешака из ппсебнп припремљене гпвпрне базе, уз пслаоаое на гпвпрнп-језишке
ресурсе шији је задатак да пбезбеде да синтетизпвани гпвпр, ппред тпга щтп је сасвим
разумљив слущапцу, ппседује и елементе прирпдне интпнације. У пвпм слушају
прирпднпст интпнације није самп ствар естетике, већ се при слущаоу прирпднијег
гпвпра слущалац маое замара, а садржај се лакще усваја.

Слика 3. Клијентска апликација у ABSSv2.0

Какп је реализпван и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти примене
(техничке мпгућнпсти):
Аудип библиптека је нпва врста библиптеке за слепе и слабпвиде пспбе. Оени сервери
ппстављени су у щкпли за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” у Земуну,
библиптеци ппщтине Звездара, Савезима слепих у Бепграду и Никщићу, а кприсници су
прекп 500 слепих и слабпвидих лица у Србији и Црнпј Гпри кпји имају клијентску
апликацију. За разлику пд библиптека са Брајевим писмпм и аудип издаоа малпг брпја

Дпкументација за технишкп рещеое: Аудип библиптека за слепе и слабпвиде
коига и шаспписа, пвп технишкп рещеое имплементиранп на рашунарскпј мрежи
пмпгућује симултани приступ пгрпмнпм брпју текстпва на српскпм језику већем брпју
пспба пщтећенпг вида и on-line претвараое изабранпг текста у синтетизпвани гпвпр.
АнКлијент је деп аудип библиптеке са кпјим слепи кприсници директнп дплазе у
дпдир. Прпјектпван је са ппсебним псвртпм на оихпв хендикеп, а резултат тпга је
апликација са кпјпм се лакп, уз ппмпћ тастатуре, пстварује интеракција. Пптпуна
пзвушенпст пвпг дела библиптеке знаши да је ппстпјећа TTS технплпгија искприщћена
за аутпматскп шитаое садржаја прпзпра, менија и других текстпва битних за рукпваое
апликацијпм. На пвај нашин је елиминисана пптреба за дпдатним шиташем екрана (нпр.
ЈАWS for Windows) кпји заправп и не функципнищу дпбрп укпликп су менији и називи
кпманди на српскпм језику, кап щтп је пвде слушај.
Кприснику су ппред инфпрмација п ппстпјећим коигама у бази дпступне брпјне
мпгућнпсти, кпје се мпгу ппделити у две групе:
1) Ппције синтетизатпра гпвпра везане за нашин шитаоа:


Избпр ТТS гпвпрника, при шему тп не мпрају бити самп гпвпрници везани за
АлфаНум ТТS спфтверску кпмппненту.



Ппдещаваое параметара свакпг гпвпрника кап щтп су брзина гпвпра, висина
тпна, шитаое интерпукције, скраћеница, страних израза и реши писаних без
дијакритишких знакпва у латинишним текстпвима (c, cc, ch, dz, dzh, dj, s, sh, z, zh
уместп č, ć, dž, đ, š, ž).

2) Ппције саме аудип библиптеке:


Преслущаваое пдређене коиге уз мпгућнпст напредне навигације крпз оен
садржај. Накпн избпра коиге и стартпваоа on-line синтезе кприснику су на
распплагаоу кпманде за паузираое, прелазак на претхпдни или следећи пасус,
ппзиципнираое на пдређена места. Ппсебна нпвина пднпси се на мпгућнпст
унпщеоа индекса везаних за пдређена места у тексту, кпји пстају сашувани за
наредне синтезе. Пва ппција мпже бити кприщћена на два нашина: за брзу
навигацију или пак за некп дпдатнп уређеое текста.



Синтеза у wav фајл са мпгућнпщћу избпра квалитета звушнпг записа пднпснп
степена кпмпресије.



Синтеза и снимаое на CD са мпгућнпщћу избпра фпрмата (аудип или “data” CD)



Дпдатни приказ битних инфпрмација п коизи кап щтп су укупна велишина
текста, брпј пасуса, прпцена трајаоа синтетизпванпг гпвпра и сл. Пве инфпрмације су вепма битне приликпм снимаоа синтетизпванпг гпвпра на неки пд
пренпсних медијума.

Документација за техничко решење: Аудио библиотека за слепе и слабовиде
•

Претраживање књига на основу задатих података о делу.

•

Избор сервера са којим ће се вршити комуникација

Докази (прилози):
•

Писано мишљење два рецензента‐експерта из области техничког решења

•

Фактуре за АБСС у Београду и Црној Гори

Штампано у јулу 2010.
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РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКПГ РЕШЕОА
Ппдаци п техничкпм решеоу:
Назив техничкпг решеоа:

Аудип библиптека за слепе и слабпвиде

Аутпри техничкпг решеоа:

Драгиша Мишкпвић, Даркп Пекар, Владп Делић,
Драган Кнежевић, Радпван Обрадпвић, Никша
Јакпвљевић

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:
“Аудип библиптека за слепе и слабпвиде” представља нпви прпизвпд уведен у
прпизвпдоу на међунарпднпм нивпу (М81) у смислу Правилника МНТР за техничка
решеоа пд 21.03.2008. гпдине. Образлпжеое:


Аудип библиптека је систем заснпван на гпвпрнпј технплпгији синтезе гпвпра на
српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику, намеоен ефикаснпм архивираоу текстпва,
удаљенпм приступу текстпвима, те кпнверзији текстпва у гпвпр за пптребе слепих и
слабпвидих кприсника



Решеое је имплеметиранп кап клијентскп-серверски систем кпји кприсницима
пмпгућује да преслушају изабране текстпве ппмпћу синтетизатпра гпвпра. Слична
решеоа у свету ппстпје, али не за наведене језике.



Решеое је развијенп кпришћеоем научних метпда претежнп на сппственпј ппреми и
без кпришћеоа туђе патентне или лиценцне дпкументације. Из развпјних активнпсти
прпизашлп је више радпва пријављених кап резултати прпјеката МНТР.

У Бепграду, 07.07.2010. гпдине.

_______
_________________
Прпф. др Слпбпдан Јпвичић
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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.

002/07

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

Udruzenje za zastiti decijih prava i mladih Ijudi, Beograd - Zemun
Josipa Broza Tita 218
11273 Batajnica
102869560

Br.art.

Opis

1

Klijentska aplikacija za Audio
Biblioteku

Kolicina

50

Jed.
mere

kom.

Cena bez PDV (din.)

Datum
Mesto:
Datum PDO:

Rabat

1.708,47

Por, Osnova

(din.)

85.423,73

Stopa

PDV
18%

4.jan.07
Beograd
4.jan.07

PDV(din)

Ukupno (din)

15.376,27

100.800,00

I
I

i
I

_J
Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDV iznos

Za uplatu
..;Iovima:
Rok placanja :

sto hiljada osamsto dinara 0/100
_

,------

85.423,73
85.423,73
15.376,27
100.800,00

E

TrgDositeja
Obradovica 6
Novi Sad, Srbija, 021/4750080
PIB: 102948614
Matbr. 08790949
Registarski broj: 002890219
Sifra delatnosti: 72400
Tekuci racun: 335-6188-21
IBAN : RS35335007010003218895
SWIFT: MBSORS22

TEHNOLOGIJE

Recun br.

014/08

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

I Br.art.
I 1
I ~
3
I

Organizacija slijepih za Niksic, Savnik i Pluzine
Njegoseva 19
81400 Niksic

f::icina

Opis

Jed.
mere

kom.

AB SS - serverski deo

Datum
Mesto:
Datum PDO:

Cena bez PDV (€)

4.724,00

1--::::

Por, Osnova

(€)

I

4.724,°°1

12.mar.2008.
NoviSad
10Jeb.2008.

Ukupno (€)

PDV(€)

0%1

0,001

4.724,00

I
ABSS - klijentska a likaci" a
Placeno po avansnom racunu
006107

50
1

kom.

37,00
3.292,00

1.850,00!
3.292,00i

oo/~

.....;o:..!..,o::..cO+I,

I

II

Nacin placanja

I.
I

I

.

Za uplatu
~Slovima:

3.292,00

i

Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDViznos

tri hiljade dvesta osamdeset i dva eura
_

Roba namenjena izvozu. PDV se ne zaracunava po clanu 24, zakona, stay 1, tacka 2, SI. glasnik 841

-::1c-:.8:.=5-=-0,'-:0-:'-j0

'

3.282,00
3.282,00
0,00
3.282,00

