
Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25 

Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49, 

325-9500600027583-42, 285-0014063160001-95 

ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560, Матични број: 17196707 

НАРУЏБЕНИЦА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 0109/21 

(Претплата на 12 месеци ) 

Р.бр. Опис 
Број 

комплета 
Цена са 
ПДВ-ом 

1. 

KOMПЛЕТ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ  (са штампаним часописима и телефонским 
одговорима на питања) - Пакет 1 

 Комплет часописа за буџетско пословање – 24 броја
(штампано и електронско, ПЕТНАЕСТОДНЕВНО издање – „Подсетник за директора”,
„Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”)

 Правна база „ИнфоЛекс” – унапређена Електронска издања (три улазнице)
(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, 
Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести) 

• Одговори на питања (радним данима од 7.30 до 15.30)
• Бесплатна саветовања
• „Буџетски недељник” – електронско издање часописа
• Годишња лиценца за „Икс -Бук”

индиректни корисници - једна лиценца за  X-Manager  са обуком;*
директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и  са одговорима на питања-
цена на упит*

*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета.

+ 30% попуста на комплетну Понуду ван претплатничког пакета 

63.000,00 

2. 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ са телефонским одговорима на питања – 
Пакет 2  

 Комплет часописа за буџетско пословање
(електронско петнаестодневно издање – „Подсетник за директора”, „Правни
саветник” и „Буџетско рачуноводство”)

 Правна база „ИнфоЛекс” – унапређена Електронска издања (три улазнице)
(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, 
Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести) 

• Одговори на питања (радним данима од 7.30 до 15.30)
• Бесплатна саветовања
• „Буџетски недељник” – електронско издање часописа
• Годишња лиценца за „Икс- Бук”*

индиректни корисници - једна лиценца за X-Manager  са обуком;*
директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и  са одговорима на питања-
цена на упит*

*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета.

+ 30% попуста на комплетну Понуду ван претплатничког пакета 

58.000,00 

3. 

ПРЕТПЛАТА НА ПРАВНУ БАЗУ „ИНФОЛЕКС” ТРИ лиценце по установи (директори, 
правници, рачуновође) – Пакет 3 (без телефонских одговора на питања) 
 Правна база „ИнфоЛекс“ – унапређена Електронска издања (три улазнице)

(Прописи, Просветни прописи, ИН-акта, Службена мишљења, Судска пракса, Часописи, 
Специфичности књижења у буџетском рачуноводству, Буџетски дневник - вести) 

• „Буџетски недељник” – електронско издање часописа
• Годишња лиценца за „Икс-Бук”*

индиректни корисници - једна лиценца за X-Manager  са обуком;*
директни  корисници - софтвер ИНФОБУК  са обуком и са одговорима на питања-
цена на упит*
*Одржавање софтвера не улази у цену претплатничког пакета.

+ 30% попуста на приручнике 

40.000,00 

Начин плаћања (означити у пољу поред износа) 
Р. 

бр.
Понуда годишњи полугодишње тромесечно месечно 

1. 
Основни претплатнички пакет  (са штампаним 

часописима и телефонским одговорима на 
питања) - Пакет 1 

63.000,00 33.000,00 16.900,00 5.800,00 

2. Електронски претплатнички пакет – Пакет 2 58.000,00 30.500,00 15.600,00 5.300,00 

3. 
Електронски претплатнички пакет са 

претплатом на правну базу „ИнфоЛекс”   – 
Пакет 3 

40.000,00 21.000,00 / / 

НАПОМЕНА: 
_________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

Сагласан сам да претплата на изабрани Претплатнички пакет почне од _______. 202___. (унети датум). 
   
* Наруџбеницу попунити уписивањем броја комплета часописа као и чекирања пакета у кућици, као и  заокруживања 

начина плаћања (означити у пољу поред понуђеног износа). Потписом и овером Наруџбенице потврђујете и да сте 

упознати са Условима претплате (на полеђини ове Наруџбенице) и да их прихватате у целости. 

           ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:   

Пун назив правног лица/наручиoца:          
         

Поштански број и место:              
             

Улица и број:                
               

ПИБ:            Текући рачун:    
             

e-mail правног лица:               
              

Телефон:          Факс:    
            

е-mail руководиоца:          Телефон:     
              

е-mail секретара/правника:        Телефон:     
            

е mail рачуновође/економисте:      Телефон:     
          

У             М.П.   

Дана  20    године. (потпис овлашћеног лица)  
 
 

Ову Наруџбеницу послати на имејл: pretplata@obrazovni.rs, факсом на број:  

(011) 3286-489, или поштом на нашу адресу: „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” д.о.о, 11000 Београд,  

Цара Лазара 5A, п. фах: 25. Исту можете преузети и на нашем сајту: www.obrazovni.rs 
 

 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗАСНИВАЊА ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ОДНОСА  
 
1. Општим условима претплате уређују се међусобна права и обавезе пружаоца рoба и услуга предузећа „Образовни информатор” 

д.о.о. (даље: Пружалац роба и услуга) и корисника рoба и услуга (у даљем тексту: Претплатник) поводом коришћења 
едукативних производа и осталих роба и услуга у оквиру претплатничких пакета (даље: претплата). 

2. Претплатнички однос заснива се потписивањем Наруџбенице од стране Претплатника. Наруџбеница садржи назив и садржај 
претплатничког пакета, цену са урачунатим ПДВ-ом, број примерака претплатничког пакета, одабрану могућност плаћања и 
опште услове заснивања претплатничког односа. 

3. Изузетно, Пружалац роба и услуга може уговорити посебне услове плаћања приликом наручивања већег броја примерака 
претплате или у случају немогућности благовременог измирења обавеза, могуће је потписивање Сагласности Пружаоца роба и 
услуга и Претлатника. 

4. Уплата се врши на основу предрачуна, односно рачуна регистрованог у Централном регистру фактура, у складу са чланом 4а. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19). 

5. Претплатнички однос се заснива на период од 12 месеци и може да се откаже најкасније до почетка последњег месеца 
претплате. У супротном претплата се аутоматски наставља до истека наредних 12 месеци. 

6. Пружалац роба и услуга је дужан да Претплатника писаним путем благовремено упозна са евентуалним изменама услова 
коришћења Претплате у наредном периоду. 

7. Рачун за плаћање претплате Пружалац роба и услуга доставља Претплатнику благовремено на почетку обрачунског периода у 
складу са динамиком одабране могућности плаћања како би се након уплате наставило са испоруком робе и услуга. 

8. У случају да Претплатник не измири своје обавезе у наведеном року, достава роба и услуга ће бити привремено обустављена до 
измирења дуговања од стране Претплатника, што не повлачи за собом аутоматско раскидање уговорног односа. Одмах након 
измирења дуговања Претплатнику ће бити омогућено поновно несметано коришћење роба и услуга, а сви штампани и 
електронски материјали које Претплатник није добио због обуставе доставе роба и услуга, биће накнадно достављени 
Претплатнику. 

9. На остале последице раскида уговорног односа примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 
10. Наручилац прихвата опште услове коришћења претплате, што потврђује потписом на Наруџбеници. 
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