ПРАВНО-ЕКОНОМСКА БИБЛИОТЕКА
СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ ЗА
ПРЕТПЛАТНИКЕ* ОД 30-50%

НОВО
У ПОНУДИ!!!

НОВО: ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са CD-oм)
Намењен је наручиоцима и понуђачима са циљем да резултира набавком која задовољава
потребе наручиоца са једне стране, односно до добијања посла на тендеру за понуђача, са друге
стране. Ново, измењено и допуњено издање је усклађено са последњим изменама Закона о
јавним набавкама и бројним подзаконским актима. Због измене прописа, али и потребе да се
измене акти и радње наручилаца и понуђача, у свим фазама поступка приредили смо нови
приручник који ће вам помоћи у вашем свакодневном раду.
Штампани део Приручника за јавне набавке појашњава све фазе у поступку, са посебним
освртом на послове који стварају дилеме у пракси: планирање набавки, избор критеријума за
доделу уговора, заштита права у поступку, извршење уговора, контрола јавних набавки.
CD садржи све потребне прописе, упутства, мишљења и моделе документа, као и три примера
поступка за набавку добара, услуге и радова (канцеларијски материјал, осигурање имовине и
лица и санација крова установе) који садрже попуњене све одлуке и остала акта у поступку јавне
набавке и конкурсну документацију.
Приручник за јавне набавке, ће у будућем периоду бити ажуриран због промене прописа, али и
новим моделима добре праксе.
Аутори Приручника за јавне набавке су стручњаци са дугогодишњим искуством у примени
прописа којима се уређују јавне набавке и спровођењу поступака јавних набавки: Урош Папић,
Хајрија Бугујевци, Зоран Костадиновић, Анкица Андрић и Дивна Петровић.
х Пуна цена: 5.600,00

ü

Цена са попустом: 3.900,00

ПРАКТИКУМ - РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КАДРОВА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
(са CD-oм)
Садржај Практикума:
· Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
· Анализа законодавноги стратешког оквира битног за доношење одлуке о максималном броју
запослених у јавном сектору;
· Функционална анализа у процесу оптимизације јавног сектора;
· Правно–економски аспекти смањења кадрова:
– престанак радног односа због испуњености услова за старосну пензију
– престанак радног односа уз исплату новчане накнаде
– порески третман исплате новчане накнаде
– престанак радног односа уз исплату отпремнине
– порески третман по основу отпремнине
– обезбеђивање средстава за исплату новчане накнаде
– исплата новчане накнаде, односно отпремнина у јединици локалне самоуправе
· Модели аката за спровођење Закона (Захтев за добијање сагласности на акт о систематизацији,
· Решење о престанку радног односа због навршених година живота и стажа осигурања који су
прописани законом за одлазак у старосну пензију, Споразум о наставку радног односа, Одлука о
спровођењу анкете...)
· Изводи из повезаних прописа од значаја за примену Закона
х Пуна цена: 4.500,00

ü Цена са попустом: 2.900,00

ПРАВНО-ЕКОНОМСКА БИБЛИОТЕКА
СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ ЗА
ПРЕТПЛАТНИКЕ* ОД 30-50%

ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ (II ДЕО) - МОДЕЛИ АКАТА ЗА ПРИМЕНУ
ИЗМЕЊЕНИХ ОДРЕДАБА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ (са CD-oм)
Садржај II део:
· МОДЕЛИ: уговора о раду на одређено време; решења за коришћење годишњег одмора (пун годишњи,
сразмеран део, коришћење годишњег одмора у деловима, колективни годишњи одмор....); анекса
уговора о раду и решења; Модели решења о отказу уговора о раду; Модели решења о примањима
запослених
· ПОЈАШЊЕЊА ПРИМEНЕ ПOJEДИНИХ ИНОВИРАНИХ ИНСТИТУТА ЗАКОНА О РАДУ
· ОБРАЧУН ЗАРАДЕ/НАКНАДЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА
· НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ У ПРИМЕНИ НОВИНА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ
· КАДА ЈЕ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ ОЧИГЛЕДНО ПОВРЕЂЕНО У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ – НАДЗОР
ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
· ОДРЕДБЕ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА КОЈЕ НИСУ У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ
х Пуна цена: 5.000,00

ü Цена са попустом: 3.500,00

СПЕЦИЈАЛНО ЗА РАЧУНОВОЂЕ

НОВО
У ПОНУДИ!!!

НОВО: КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
Садржај:
· I Основне одредбе
· II Стандардни класификациони оквир
· III Садржина конта и примена контног плана
ПРИЛОГ 1 - шема функционалне класификације
· IV Завршне одредбе
ПРИЛОГ 2 - Контни план (табеларни приказ)

х Пуна цена: 2.000,00

ü Цена са попустом: 1.500,00

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
IV измењено и допуњено издање
Прaктичнa примeнa стaндaрднo клaсификaциoнoг и кoнтнoг плaнa зa буџетски систeм нa спeцифичним
пoслoвним дoгaђajимa и нaчинoм њихoвoг књижeњa у свим прoписaним клaсaмa.
Истичeмo примeрe књижења: · нaбaвкe нeфинансијске имoвинe у стaлним срeдствимa и зaлихaмa ·
oбрaчунa прoизвoдњe · зaдуживaњa и oтплaтe крeдитa у динaрским и дeвизним срeдствимa · трoшкoвa и
издaтaкa зa нaбaвку нeфинансијске имoвинe · oтплaтe крeдитa · прихoдa и примaњa oд прoдaje
нeфинансијске имoвинe, нaчин утврђивaњa рeзултaтa и њeгoвo eвидeнтирaњe у кaпитaлу · динaрских и
дeвизних срeдстaвa...
х Пуна цена: 8.900,00

ü Цена са попустом: 6.230,00

ПРАВНО-ЕКОНОМСКА БИБЛИОТЕКА
СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ ЗА
ПРЕТПЛАТНИКЕ* ОД 30-50%

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ОКВИР ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА
Садржај:
· Аналитика рачуна по Контном оквиру за друга правна лица
· Разлике између старог и новог Контног оквира за друга правна лица (Табела за прекњижавање)
· Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
Х

Пуна цена: 950.00

ü

Цена са попустом: 720.00

НОВО: ПРАКТИКУМ –„ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Овај Практикум садржи законски оквир за опорезивање имовине, начин утврђивања пореза на
имовину са практичним примерима попуњавања пореских пријава за порез на имовину.
Поред тога, Практикум садржи и начин утврђивања пореза на наслеђе и поклон, као и пореза на
пренос апсолутних права са практичним примерима попуњавања пореских пријава и за ову врсту
пореза.
Х

Пуна цена: 2,000.00

ü Цена са попустом: 1,600.00

P Публикације из Правно-економске библиотеке можете добити путем:
Ü Наруџбенице/Предрачуна
Ü директне уплате износа издања из Наруџбенице, на текући рачун
ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР д.о.о.
— 220-31313-49,
— 265-1630310006149-98,
— 355-1006799-20,
— 285-0014063160001-95
(са позивом на шифру издања и Ваш ПИБ).
Ü телефона: 011 3286 542, korisnickiservis@obrazovni.rs
У цену издања укључена је и поштарина.

