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Реузултати истаживања имају примену у  редакцији 
текста прописа,  а посебно је развијен софтверски алат 
који анализира текст прописа и указује на техничке 
пропусте у тексту 

 
 
 
 
 



 
Систем Unitex, развијен у Laboratoire 
d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL) 
у оквиру Универзитета Марн-ла-Вале  
Електронски морфолошки речници, развијени у 
оквиру Групе за језичке технологије 
Универзитета у Београду 
Програмски језик Јава и алати за XML користе се 
за додатну обраду 
 

 
 
 
 
 



 



 
Unitex је заснован на методологији локалних 
граматика представљених коначним 
трансдукторима у форми синтаксних графова, уз 
подршку електронских речника у LADL  формату 
LADL формат електронских речника је развијен 
првобитно за француски језик, а касније и за 
велики број европских језика, укључујући и 
српски 
 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
четинар,четинар.N+Bot:ms4q аларм,аларм.N:ms4q жироскоп,жироскоп.N+Conc:ms4q 
четинар,четинар.N+Bot:ms1q аларм,аларм.N:ms1q жироскоп,жироскоп.N+Conc:ms1q 
четинара,четинар.N+Bot:mw4q аларма,аларм.N:mw4q жироскопа,жироскоп.N+Conc:mw4q 
четинара,четинар.N+Bot:mw2q аларма,аларм.N:mw2q жироскопа,жироскоп.N+Conc:mw2q 
четинара,четинар.N+Bot:mp2q аларма,аларм.N:mp2q жироскопа,жироскоп.N+Conc:mp2q 
четинара,четинар.N+Bot:ms2q аларма,аларм.N:ms2q жироскопа,жироскоп.N+Conc:ms2q 
четинару,четинар.N+Bot:ms7q аларму,аларм.N:ms7q жироскопу,жироскоп.N+Conc:ms7q 
четинару,четинар.N+Bot:ms3q аларму,аларм.N:ms3q жироскопу,жироскоп.N+Conc:ms3q 
четинаре,четинар.N+Bot:mp4q аларме,аларм.N:mp4q жироскопе,жироскоп.N+Conc:mp4q 
четинаре,четинар.N+Bot:ms5q аларме,аларм.N:ms5q жироскопе,жироскоп.N+Conc:ms5q 
четинаром,четинар.N+Bot:ms6q алармом,аларм.N:ms6q жироскопом,жироскоп.N+Conc:ms6q 
четинари,четинар.N+Bot:mp5q аларми,аларм.N:mp5q жироскопи,жироскоп.N+Conc:mp5q 
четинари,четинар.N+Bot:mp1q аларми,аларм.N:mp1q жироскопи,жироскоп.N+Conc:mp1q 
четинарима,четинар.N+Bot:mp7q алармима,аларм.N:mp7q жироскопима,жироскоп.N+Conc:mp7q 
четинарима,четинар.N+Bot:mp6q алармима,аларм.N:mp6q жироскопима,жироскоп.N+Conc:mp6q 
четинарима,четинар.N+Bot:mp3q алармима,аларм.N:mp3q жироскопима,жироскоп.N+Conc:mp3q 



 
наставак флективни код наставак флективни код 
нема ms4q е mp4q 
нема ms1q е ms5q 
а mw4q ом ms6q 
а mw2q и mp5q 
а mp2q има mp1q 
а ms2q има mp7q 
у ms7q има mp6q 
у ms3q има mp3q 



 
Одреднице у DLS облику 
 
четинар,N1+Bot 
аларм,N1 
жироскоп,N1+Conc 

Флективни  
граф N1 



 



 
Контролни документ се генерише на основу чистог 
текста пролиса и помаже у откривању техничких 
пропуста при изради прописа, тако што: 

прегледно приказује препознату логичку структуру 
структуру документа и мрежу упућивања 

указује на неспорне пропусте 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко 
лице ако учини радње из члана 156. став 1. тач. 4)-7) и тачка 11), члана 157. 
став 1. тач. 2), 3а), 5), 6), 7), 9) и тач. 12) - 16) и члана 158. став 1. тач. 1), 2), 3), 
5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19) и тач. 29) - 35) овог закона. 

Јавни позив се објављује у складу са чланом 22. овог закона ... 

... ако не поступи у складу са чланом 33. овог закона ... 

Изузетно од става 1. овог члана, ... 

На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној 
банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) ... 



 

Званична методолошка правила  
Преовлађујућа пракса у савременим 
законима 
Генерална језичка правила 
Логичност 
Разумљивост и једноставност  
Једнозначност 
 
 
 



 

Права из обавезног здравственог осигурања утврђена овим законом 
обезбеђују се и члановима породице осигураника из члана 17. став 1. овог 
закона, осим из става 1. тач. 24) и 25) тог члана. 



 

члан 33.  став 5. 
тачка 7а) подтачка (9) 
алинеја трећа 



 

ст. 1, 3-5, 9. и 11. 
тач. 1), 3)-5), 9) и 11) 

Назив класификационе јединице скраћен на први слог, иза чега слиди 
вишеструка нумерација: 



 

Затворене упучујуће фразе 
 
члан 156. став 1. тач. 4) - 7) Закона о ветеринарству 
став 1. овог члана 

Отворене упућујуће фразе 
 
члан 156. став 1. тач. 4) - 7)  
став 1. тач. 1), 8) и 9) 



 
Фраза Почетни ниво 

члан 156. став 1. тач. 4) - 7) члан 
члан 156. став 1. тач. 4) - 7) Закона о ветеринарству акт 
став 6. тач. 1), 8) и 9) став 
став 1. овог члана акт 
став 5. став 
члан 9. члан 

Хоризонтало слагање  
члан 9. и члан 156. став 1. тач. 4) - 7) 
став 5, став 6. тач. 1), 8) и 9) и став 8. 
 
Неисправно хоризонтално слагање (различити почетни нивои) 
члан 9. и став 6. тач. 1), 8) и 9) 
 

Вертикално слагање 
члан 9.  став 1. тач. 1), 8) и 9) 
став 1.  тач. 1), 8) и 9) 
 



 
Основна упућујућа фраза датог почетног нивоа 

Отворена ућујућа фраза датог почетног нивоа 



 



 



 



 

члан 13. ст. 2, 4. и 7. овог закона 



 



 



 



 

Даљи развој алата за редакцију правних текстова 
(интегрисана провера правописа, сугерисање 
исправки, интерактивна допуна речника, итд) 
Подршка анотацји правних текстова у циљу 
укључивања у паралелизоване базе података (српски 
– енглески – веза према ЕУ законодавству) 
 
 
 
 
 
 


