Поштовани корисници,
Користимо ову прилику да вас обавестимо да сте постали корисник Правне базе
ИнфоЛекс. Образовни Информатор, поводом прославе 30 година, својим корисницима
обезбеђује три лиценце за коришћење Правне базе ИнфоЛекс, чиме омогућавамо
најквалитетнију услугу за сваког директора, правника и рачуновођу понаособ.
Свака установа која је у систему претплате „Образовног информатора” добија
чак три корисничка налога (лиценце) за приступ ИнфоЛексу. У следећем мејлу
добићете лозинку за лиценцу која је везана за мејл адресу на коју смо вам доставили
овај допис. За остале две лиценце молимо вас да доставите следеће податке на
infolex@obrazovni.rs :
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме (корисника базе)
ПИБ установе
Матични број установе
Број телефона (препорука: број службеног мобилног телефона)
Имејл адресу корисника базе (препорука: пословна имејл адреса)

Након регистрације од стране наше техничке службе добићете све потребне
повратне информације за приступ правној бази ИнфоЛекс „Образовног информатора”.
Уколико будете имали проблема приликом приступа правној бази ИнфоЛекс можете
се обратити нашој корисничкој подршци на број телефона: 063/688-428 Никола
Давидовић или путем имејла: infolex@obrazovni.rs .
Оно што наша правна база нуди је једноставан а целовит приступ информацијама
неопходним за квалитетно и успешно пословање.
Правна база ИнфоЛекс дневно се ажурира новим прописима који су од значаја
за пословање буџетских корисника, дневним вестима из јавног сектора, као другим
важним информацијама и документима који су неопходни за правилан и успешан рад.
Поред ових могућности ИнфоЛекса, које олакшавају и убрзавају рад сваког
менаџера (директора), секретара (правника) или рачуновође (економисте) у
јавном сектору, у сваком тренутку је доступна техничка и корисничка подршка, која ће
у најкраћем року одговорити на захтеве корисника.

Техничка подршка вам је доступна од 7:30 до 15:30 сваког радног дана путем мејла
infolex@obrazovni.rs

 Информације
011 3286 489
011 3286 494
011 3286 542
 Стручна подршка и кориснички сервис
– Душан Павловић, Главни уредник Правне базе Инфолекс
063 688 306 dusanp@obrazovni.rs
– Јована Јанковић, сарадник у редакцији
060 0809769 jovanaj@obrazovni.rs
– Дубравка Јовановић, сарадник у редакцији
062 1564382 dubravkaj@obrazovni.rs
 Техничка подршка
– Никола Давидовић, систем администратор
063 688 428 nikolad@obrazovni.rs или infolex@obrazovni.rs

