Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,
325-9500600027583-42, 285-0014063160001-95
ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560,
Матични број: 17196707

Директору/менаџеру  Правнику/секретару  Економисти/рачуновођи

ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАЊА И УСЛУГЕ
ЗА IV КВАРТАЛ 2019. ГОДИНE
1. КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
ТРИ часописа – за комплетно управљање правно-економским пословањем уз информатичку
подршку - специјално у делатностима јавног сектора:
1) Подсетник за директора
2) Правни саветник
3) Буџетско рачуноводство
Комплет часописа излази два пута месечно, првог и петнаестог у месецу.
1. НЕДЕЉНИК – електронско издање часописа
Сваког понедељка путем мејла подсећа на пословне обавезе и рокове за извршење, пружа кратке
и јасне Инструкције за рад правне и финансијске службе и сервисира информације и податке
неопходне у свакодневном раду (4 броја месечно).
2. ДНЕВНИ КОНСАЛТИНГ
Питања и одговори телефоном и мејлом из области: Буџетско рачуноводство • Радни односи •
Порези • Зараде • Јавне набавке • Имовински односи • Буџетско планирање • Статистика • Рокови
и обавезе...
3. ЗБИРКА ПРОПИСА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР
Eлектронско издање, дневно ажурирано новим прописима (пречишћени текстови прописа), лако
доступно путем интернета. Збирка је свеобухватна за кориснике јавног сектора са пропсима
груписаним према специфичностима корисника.
4. БЕСПЛАТНА САВЕТОВАЊА уз ангажовање струке у свим већим градовима Србије, поводом
доношења нових системских закона.

Све у јединственој претплатничкој цени од 16.900,00 динара!
Додатне информације за нове претплатнике: контакт (011)3286 489; (011)3286 542; (011)2632 743; (063)688 303
факс: (011)3286-494; korisnickiservis@obrazovni.rs

Најпоузданији линк за буџетско пословање
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НАРУЏБЕНИЦА ЗА IV КВАРТАЛ 2019.
Р. бр.

1.

Број
примерака

ЕДУКАТИВНИ ПРОИЗВОД
ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАЊА И УСЛУГЕ
(1) Комплет часописа „Подсетник за директора“,
„Правни саветник“,
„Буџетско рачуноводство“
(штампано и електронско издање) –
петнаестодневно
(2) НЕДЕЉНИК (сваког понедељка часопис са
информацијама и инструкцијама путем мејла) електронски
(3) ДНЕВНИ КОНСАЛТИНГ (Одговори на питања
телефоном и мејлом)
(4) ЗБИРКА ПРОПИСА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР
(електронско издање)
(5) САВЕТОВАЊА (поводом доношења нових
системских закона)

Укупно цена
(са ПДВ)

16.900,00

УКУПНО за уплату:

16.900,00

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Пун назив правног лица/наручиoца:
Улица и број:

Поштански број и место:
ПИБ:

Текући рачун:

Телефон:

Имејл правног лица:

Имејл руководиоца

Имејл секретара/
правника

Имејл рачуновође/
економисте

Факс:

Неопходно је читко унети тачне имејл адресе ради исправне и редовне доставе „Недељника” (тач. 2 Наруџбенице).
У
М.П.
Дана

20

године.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ
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 комплета часописа и
осталих роба и услуга наведених у Наруџбеници.
2. Претплатнички однос заснива се потписивањем Наруџбенице од
стране Претплатника. Наруџбеница садржи назив роба и услуга,
цену са урачунатим ПДВ-ом, број примерака, 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 другим случајевима.
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 и 113/17).
5. Заснивање претплатничког односа може се остварити током године у
складу са могућностима плаћања. Претплатнички однос се заснива
на неодређено време и може да се откаже најкасније до 31. децембра
текуће године за наредну годину.

(потпис овлашћеног лица)

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 на почетку обрачунског периода у складу са
динамиком одабране могућности плаћања.
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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