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„ЗБИРКЕ ПРОПИСА” за:
предшколске установе, 

основне школе, 

средње школе.

2023.



1.9

Апропријације

„ИНФО БУК - 1”

10

Квоте
Преузимање обавеза
Плаћање
Помоћна књига
Консолидација
Улазни рачуни
Примања физичких лица
Накнаде трошкова 
Шифарници



Радни однос

Испостављање електронских фактура и њихово 
експортовање у информациони систем СЕФ

информатора, а реемитује се сваког понедељка 
на преко 30 локалних телевизија у Србији уз 
медијско партенрство.



Образовни информатор је кроз своју праксу развио  
јединствене моделе обука из различитих области 
пословања. Предавања/радионице се одржавају 
како у просторијама Образовног информатора, 
тако и преко ZOOM апликације у формату 
састанка, преко кога полазници прате предавања у 
реалном времену и у дигиталном окружењу.



претплатницима на неке од пакета Образовног

Образовни информатор је ову услугу увео у 
потпуно дигитално окружење, које за крајњи циљ 
има веће задовољство клијената и бољу 
аналитичност услуге.

Претплатници у 2023. години могу постављати 
питања путем обрасца „Постави питање” на сајту 
www.obrazovni.rs или путем следећих мејл адреса:

3.5 Одговори на питања електронским 
путем



СУСРЕТИ УСТАНОВА су намењени свим установама у 
јавном сектору, као и буџетским корисницима које 
нису установе, а финансирају се јавним средствима.

КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА је намењена 
свим установама у јавном сектору, као и буџетским 
корисницима који нису установе, а финансирају се 
јавним средствима.

Образовни информатор већ 24 године са великим



*заокружени су нерадни дани прописани законом

Нерадни дани у 2023. години
• 1, 2. и 3. јануар 2023. - Нова година
• 7. јануар 2023. - Православни Божић
• 15. и 16. фебруар 2023. - Дан државности Србије
• 7, 8, 9, и 10. април 2023. - Католички Ускрс-нерадни дан за католике и припаднике других
хришћанских верских заједница 
• 14, 15, 16. и 17. април 2023. - Православни Ускрс
• 21. април 2023. - Први дан Рамазанског бајрама- нерадни дан за припаднике исламске заједнице
• 1. и 2. мај 2023. - Празник рада
• 28. јун 2023. - Први дан Курбанског бајрама-нерадни дан за припаднике исламске заједнице
• 25. септембар 2023. - Јом Кипур-нерадни дан за припаднике јеврејске заједнице
• 11. новембар 2023. - Дан примирја у Првом светском рату
• 25. децембар 2023. - Католички Божић-нерадни дан за католике и припаднике других 
хришћанских верских заједница




