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Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25 Тел: 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 

ПРВИ издавач и ПРВИ правно-економски саветник за комплетно пословање јавних служби, 
уласком у четврту деценију пословања – остаје ПРВИ! 

П О Н У Д А  ( С А  Н А Р У Џ Б Е Н И Ц О М )

З А  2 0 2 3 . Г О Д И Н У
Комплетна едукација менаџмента, правне и економске струке - НА НОВ НАЧИН! 

ЕДУКАТИВНА ПОНУДА Образовног инфoрматора садржи ПРЕТПЛАТУ на комплет од три петнаестодневна часописа који на 
јединствен начин обезбеђују интегрисано управљање буџетским пословањем у складу са важећим прописима и са 
акцентом на ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ корисника, а све у складу са буџетским календаром. Наруџбеницом у прилогу су 
обухваћени и пратећи производи комплета часописа које нудимо у три посебна претплатничка пакета са следећим 
едуктивним садржајима:  

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број I 
 КОМПЛЕТ ШТАМПАНИХ ЧАСОПИСА - „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и  „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО” (24

броја годишње - 72 часописа током календарске године) 
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - уз бесплатне консултације телефоном, путем мејла сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30, без 

ограничења броја постављених питања из организације претплатника, као и на стручним скуповима током прeтплатничког статуса 

 ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС” - сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком

рачунару, смарт телефону или таблету

 КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА - „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУНО-

ВОДСТВО”) (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године) који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“ 

 ВЕБИНАРИ „РАЧУНОВОДСТВЕНА СРЕДА” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 ВЕБИНАРИ „ПРАВНИ ЧЕТВРТАК” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 САВЕТОВАЊА - на којима се размењују питања из праксе и дају смернице за решавање новонасталих промена у пословању

 КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним

информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. 

Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарадњи са надлежним 

министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања најадекватнијег дигиталног алата који прати све трендове 

и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка. 

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

+30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА 

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број II 
 КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА -„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУ-

НОВОДСТВО” који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“ (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године) 
 ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС”- сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком

рачунару, смарт телефону или таблету

 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - уз бесплатне консултације телефоном, путем мејла сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30, без 

ограничења броја постављених питања из организације претплатника, као и на стручним скуповима током прeтплатничког статуса 

 ВЕБИНАРИ „РАЧУНОВОДСТВЕНА СРЕДА” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 ВЕБИНАРИ „ПРАВНИ ЧЕТВРТАК” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним

информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. 

Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарадњи са надлежним 

министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања најадекватнијег дигиталног алата који прати све трендове 

и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка. 

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

 +30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број III
 КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА -„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУ-

НОВОДСТВО” који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“ (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године) 
 ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС” сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком

рачунару, смарт телефону или таблету

 КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним

информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. 

Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарадњи са надлежним 

министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања најадекватнијег дигиталног алата који прати све трендове 

и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка. 

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

 +30% ПОПУСТА НА ПРИРУЧНИКЕ 
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Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А  ( У З  П О Н У Д У )

З А  2 0 2 3 . Г О Д И Н У
( П Р Е Т П Л А Т А  Ј Е  З А  Г О Д И Н У  Д А Н А

с а  м о г у ћ н о ш ћ у  о д а б и р а  н а ч и н а  п л а ћ а њ а )  

0 1 1 1 / 2 2 * Наруџбеница важи од 1. новембра 2022. године 

Редни 

број 

КОМПЛЕТ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ – ПАКЕТ 1  

(комплет штампаних часописа – „Подсетник 

за директора”, „Правни саветник”, „Буџетско 

рачуноводство”; телефонски одговори на 

питања, правна база, комплет часописа у 

електронском облику; вебинари, електронски 

часопис „Буџетски недељник” и 

рачуноводствени софтвер ИКС-БУК)
+30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ 

ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА 

Начин 

плаћања 
(чекирати) 



Број 

комплета 

Цена са ПДВ-

ом 

1. ГОДИШЊE 73.000,00 

2. ПОЛУГОДИШЊЕ 38.500,00 

3. КВАРТАЛНО 19.800,00 

4. МЕСЕЧНО 6.800,00 

Редни 

број 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ – 

ПАКЕТ 2  

(правна база, комплет часописа у електронском 

облику; телефонски одговори на питања, 

вебинари, електронски часопис „Буџетски 

недељник” и рачуноводствени софтвер ИКС-

БУК) 
+30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ 

ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА

Начин 

плаћања 
(чекирати) 



Број 

комплета 

Цена са ПДВ-

ом 

1. ГОДИШЊE 68.000,00 

2. ПОЛУГОДИШЊЕ 35.500,00 

3. КВАРТАЛНО 18.100,00 

4. МЕСЕЧНО 6.100,00 

Редни 

број 

ПАКЕТ ПРАВНА БАЗА – ПАКЕТ 3  

(комплет часописа у електронском облику, 

правна база,  електронски часопис „Буџетски 

недељник” и рачуноводствени софтвер ИКС-

БУК, без телефонских одговора на питања)    
+30% ПОПУСТА НА ПРИРУЧНИКЕ

Начин 

претплате 
(чекирати) 



Број 

комплета 

Цена са ПДВ-

ом 

1. ГОДИШЊE 40.000,00 

2. ПОЛУГОДИШЊЕ 21.000,00 

КАО И ДО САДА СПРЕМНИ СМО ДА ИЗАЂЕМО У СУСРЕТ 
И ОСТАЛИМ ПОТРЕБАМА ВАШЕ УСТАНОВЕ! 
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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  у 

оквиру претплатничких пакета. 

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 садржај покрива целу буџетску/календарску годину, а у систем претплате Претплатник се може укључити и током 

године. 

6. Претплатнички однос може да се откаже најкасније до почетка последњег месеца претплате, у супротном претплата се продужава на 

следећих 12 месеци. 

7. Пружалац роба и услуга је дужан да Претплатника писаним путем благовремено упозна са евентуалним изменама услова 

коришћења Претплате у наредном периоду.

8. 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. 

9. У случају да Претплатник не измири своје обавезе у наведеном року, коришћење роба и услуга ће бити привремено обустављено

до измирења дуговања од стране Претплатника, што не повлачи за собом аутоматско раскидање уговорног односа. 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 коришћења роба и услуга, биће накнадно достављени Претплатнику. 

10. На остале последице раскида уговорног односа примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

11. Наручилац прихвата Опште услове коришћења претплате, што потврђује потписом на Наруџбеници.

ПО Д А Ц И  О  Н А Р У Ч ИО Ц У ПРЕТПЛАТЕ: 

ПО НАРУЏБЕНИЦИ ЗА 2023- 0111/22* Понуда важи од 1. новембра 2022. године 

Делатност (чекирати): 1) државна управа 2) локална самоуправа 3) просвета 4) социјална заштита

5) правосуђе 6)наука 7) здравство 8) култура 9) омладина и спорт 10) остало

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: ______________________ 

е-mail ИТ подршка: ______________________________ 

Потписом и овером Наруџбенице потврђујете и да сте упознати са Условима претплате и да их прихватате у целости. 

У _______________ 
М.П. 

Дана _____________ 20___. године.      (потпис овлашћеног лица) 

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